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FORMULARZ REKRUTACYJNY (Karta zgłoszenia) 
 
1 Tytuł projektu:  

Nowe kompetencje – nowe szanse 

2 Nr projektu:  WND-POKL.09.06.02-02-241/13 

3 Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt:  
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

4 Działanie: 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych 

5 Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt: 
9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 

 

 Lp. Nazwa  

Dane 
uczestnika 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Płeć 
 Kobieta 

 Mężczyzna 

4 
Wiek w chwili przystępowania do 
projektu 

 

5 PESEL  

6 Wykształcenie 

 Brak 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Ponadgimnazjalne 

 Pomaturalne 

 Wyższe 

Dane 
kontaktowe- 
adres 
zamieszkania  

7 Ulica  

8 Nr domu  

9 Nr lokalu  

10 Miejscowość  

11 Obszar 
 Obszar miejski 

 Obszar wiejski 

12 Kod pocztowy  

13 Województwo  

14 Powiat   

15 Telefon stacjonarny  

16 Telefon komórkowy  

17 
Adres poczty elektronicznej (e-
mail) 

 

18 Zakres   szkolenia  
 j. niemiecki                             
 j. angielski 
 komputerowe  

19 
Fakt bycia osobą  
niepełnosprawną 

 tak                   nie 

20 

Fakt bycia osobą powracającą oraz 
wchodzącą po raz pierwszy  na 
rynek pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem i wychowaniem 
dzieci  

 tak                   nie 
 
 
                                                                                              



                                                                

 
Człowiek – najlepsza inwestycja 

Projekt „Nowe kompetencje – nowe szanse ” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

 

21 
Status osoby na rynku pracy w 
chwili przystąpienia do projektu 

Nieaktywny 
zawodowo 

 tak                   nie 

Bezrobotny  tak                   nie 

pozostający bez zatrudnienia przez 
okres 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu 

tak 
nie 

zatrudniony   
 

 tak                   nie 

22 Preferowany czas szkolenia  

Godz. 
przedpołudniowe  

 tak                   nie 

Godz. 
popołudniowe 

 tak                   nie 

Weekend   tak                   nie 

 

Oświadczam, że:  
 
- wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie; 

- spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie tj.:  

a) jestem  osobą zamieszkującą obszar Dolnego Śląska, 

b) w chwili przystąpienia do projektu jestem osobą w przedziale wiekowym pomiędzy 18-67 rokiem życia,  

c) jestem osobą która nie była nie jest i nie będzie objęta  wsparciem w ramach projektów realizowanych 
Poddz. 9.6.1 i/lub Poddz.9.6.2 i/lub Dział.9.3., 

d) jestem osobą, która należy do jednej z grup: 

 jestem osobą niepełnosprawną, 

 jestem osobą , która ukończyła 50 lat życia, 

 jestem osobą powracającą  oraz wchodzącą po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie 
związanej urodzeniem i wychowaniem dzieci, 

 jestem osobą z wykształceniem co najwyżej średnim, 

 jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu.  

- zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach współfinansowania krajowego z budżetu państwa;  

- będę aktywnie uczestniczyć w zajęciach w ramach projektu (min. 80% frekwencji);  

- wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się na rozpoczęcie oraz po zakończeniu 
udziału w szkoleniu/projekcie;  

- wszystkie powyższe dane są prawdziwe.  
 
 
Odnośnie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych:  
a) Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym formularzu do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, 
monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z 
obowiązków sprawozdawczych wobec Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Moja 
zgoda obejmuje również przetwarzanie danych o których mowa w punkcie a) w przyszłości, pod warunkiem, że 
nie zostanie zmieniony cel przetwarzania;  

b) Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących informacje 
wymienione w punkcie a) przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu lub podmiot przez niego 
upoważniony do celów sprawozdawczych z realizacji usługi szkolenia, w której brałem udział oraz monitoringu i 
ewaluacji projektu;  
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c) Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 
ich poprawiania, przetwarzanych przez Beneficjenta projektu oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w we 
Wrocławiu.  

e) Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że dane zawarte w „Formularzu rekrutacyjnym” 
wprowadzane są do systemu PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji 
korzystających ze wsparcia w ramach EFS, oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań 
ewaluacyjnych.  
 
 
 
 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, 
niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 
 
 

                                                     

 

 

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

PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU                                                                             MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                               

 
  

 


