
  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 8.6, Nazwa projektu: „Wykwalifikowani!”,  

Biuro projektu: CentrEdu Wioletta Cywińska, ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70 – 486 Szczecin, tel. +48 788 708 098, biuro@centredu.pl; 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

 „Wykwalifikowani!”, Nr projektu: RPZP.08.06.00-32-K024/18 Oś priorytetowa: 08.00.00 Edukacja 

Działanie: RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 

zawodowego 
 

Dane osoby objętej wsparciem, która uczestniczy we wsparciu z własnej inicjatywy: 
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Imię (imiona)    

Nazwisko    

Płeć  Kobieta         Mężczyzna     

Wiek w chwili przystępowania do projektu    

Data i miejsce urodzenia  

PESEL     

Wykształcenie   

(proszę zakreślić właściwe poprzez 
postawienie znaku  
„X” przy wybranej odpowiedzi)  

Brak - brak formalnego wykształcenia – ISCED 0    

Podstawowe - Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

podstawowej ISCED 1  
  

Gimnazjalne - Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

gimnazjalnej ISCED 2  
  

  Ponadgimnazjalne - Kształcenie ukończone na poziomie 

szkoły średniej (wykształcenie średnie lub zasadnicze 

zawodowe) ISCED 3  
 

  Policealne - Kształcenie ukończone na poziomie wyższym 

niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie 

nie jest wykształceniem wyższym ISCED 4  
 

  Wyższe - kształcenie ukończone na poziomie studiów 

krótkiego cyklu, studiów wyższych licencjackich, magisterskich, 

doktoranckich  ISCED 5  
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Ulica     

Nr domu     

Nr lokalu     

Miejscowość     

Obszar        Obszar miejski        
  

Obszar wiejski         

Kod pocztowy     

Województwo     

Powiat     

Gmina     

Telefon stacjonarny     

Telefon komórkowy     

Adres e-mail    



  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 8.6, Nazwa projektu: „Wykwalifikowani!”,  

Biuro projektu: CentrEdu Wioletta Cywińska, ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70 – 486 Szczecin, tel. +48 788 708 098, biuro@centredu.pl; 

 

Ja, niżej  podpisa ny/-a oświadczam, że:  

1. Zgłaszam chęć udziału  w  Projekcie  współfinansowanym  ze  środków  w Unii Europejskiej w  ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.  

2. Zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt „Wykwalifikowani!” jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014 - 2020  

3. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza 

zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.  

4. Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem w/w Projektu i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/-

a do uczestnictwa w nim.  

5. Zostałem/am  poinformowany/a, że zajęcia mogą odbywać  się w  innej  miejscowości niż moje miejsce 

zamieszkania.  

6. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.  

7. Zostałem/am  poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych.  

8. Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z kodeksu Cywilnego) za składanie  oświadczeń 

niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje są  zgodne ze stanem  faktycznym i prawnym.  

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora CentrEdu WIOLETTA CYWIŃSKA, 

ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin, na  potrzeby rekrutacji.  

 

 …………………………………..………………………………..…………………  
(data i czytelny podpis potencjalnego uczestnika projektu)  
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Oświadczam, że 

jestem osobą: 

Bezrobotną*  
Osoby bezrobotne to osoby 

pozostające bez pracy, 

gotowe do podjęcia pracy i 

aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. Definicja ta 

uwzględnia: osoby 

zarejestrowane jako 

bezrobotne w urzędzie 

pracy, osoby bezrobotne 

niepozostające w rejestrach 

urzędów pracy.  

Zarejestrowaną w Urzędzie Pracy     

Niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy   
Nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i 

jestem gotowy(a) do jej podjęcia  

Długotrwale bezrobotną **  
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: młodzież 
(<25lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 
miesięcy). Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).  

Bierną zawodowo   
Tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie  pracy i nie poszukuję pracy  

 

 Osobą pracującą  

(proszę uzupełnić poniżej) 

 Wykonywany zawód: …………………………………..…………………………..………………… 

 Zatrudniony w: …………………………………………………………………………………………… 

Dane dotyczące 
stopnia  
niepełnosprawno 
ści  

Oświadczam,  że  jestem   osobą  niepełnosprawną  (dane  wrażliwe). 

(W  przypadku  odpowiedzi  „tak” należy  załączyć  orzeczenie o  

niepełnosprawności).  
 tak              nie 

Określenie potrzeb 

wsparcia  
Proszę wskazać jedno szkolenie, którym jest Pan/Pani zainteresowany/a 

najbardziej  

 kucharz,                 cukiernik,                     krawiec,                       szwacz,                          

 technolog robót wykończeniowych w budownictwie  
 

Ostateczny wybór szkolenia nastąpi na podstawie opinii doradcy zawodowego 

określającej predyspozycje danej osoby do wykonywania danego zawodu  

zdiagnozowane podczas wsparcia identyfikacji potrzeb.  



  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 8.6, Nazwa projektu: „Wykwalifikowani!”,  
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ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA  ZGŁOSZENIOWEGO   

Dodatkowe kryteria preferencji 

 

 

Dodatkowe kryteria preferencji (proszę zaznaczyć) 

L.p Rodzaj preferencji (wypełnia uczestnik) 

Zaznacz „X”  

przy odpowiednich 

dla ciebie 

preferencjach 

Ilość 

punktów do 

zdobycia 

Przyznana ilość 

punktów 

(wypełnia osoba 

rekrutująca) 

1. 
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne (liceum, 

technikum, szkoła zawodowa)  
 5 pkt  

2. wykształcenie gimnazjalne i poniżej   2 pkt  

3. status osoby z niepełnosprawnościami   2 pkt  

4. kobiety  2 pkt  

5. osoby w wieku 50 lat i więcej  2 pkt  
 

 

 uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, niniejszym 
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym FORMULARZU są zgodne z prawdą. 

 świadomy/a, że złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału  

w projekcie.  
Oświadczam, iż: 
 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie 
danych osobowych (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), dla potrzeb projektu 
„Wykwalifikowani!” 

 

 

DATA ORAZ CZYTELNY PODPIS KANDYDATA  
(IMIĘ I NAZWISKO) NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

Liczba punktów uzyskanych po analizie formularza rekrutacyjnego i okazanych dokumentów ……..…….... pkt 

REKOMENDACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 TAK                    NIE 

………………..….…………………… 

Podpis Kierownika projektu 

 


