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Załącznik 1 do Regulaminu Rekrutacji do Projektu  
Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn. „Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu” 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
w ramach Projektu pn. 

„Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu " 
Realizowanego przez Instytut Projektów Personalnych Sp. z o.o. w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia 

Zawodowego w Poznaniu w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 8:Edukacja 
Działanie: 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy  

Poddziałanie: 8.3.2  Kształcenie zawodowe dorosłych- tryb konkursowy 

 

(wypełnia osoba przyjmująca dokumenty) 
 
Data wpływu kompletu dokumentów .............................................................................................................................. 
 
Czytelny podpis osoby przyjmującej dokumenty .............................................................................................................. 

 

DANE PERSONALNE POTENCJALNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU  
(przy wypełnianiu formularza zaleca się korzystanie ze słownika, który jest dołączony do pakietu dokumentów) 
 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć  

PESEL  

Adres 
zamieszkania 

Ulica  

Nr domu  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Telefon kontaktowy  
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Adres e-mail  

Wykształcenie 
 
 

 
Brak 
 Brak formalnego wykształcenia 

 
Podstawowe 
 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej 

 
Gimnazjalne 
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły  gimnazjalnej 

 

Ponadgimnazjalne 
 Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie 
lub zasadnicze) 

 

Pomaturalne 
Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie 
szkoły średniej , które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym 

 
Wyższe  
Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym 

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy 

  w tym długotrwale bezrobotna 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana urzędzie pracy  

  w tym długotrwale bezrobotna 

 osoba bierna zawodowo  

 osoba pracująca, w tym:: 

 
w administracji 
rządowej 

 
w administracji 
samorządowej 

 w MMŚP 

 
w organizacji 
pozarządowej 

 
prowadząca działalność na 
wlany rachunek 

 w dużym przedsiębiorstwie 

 inne  

wykonywany zawód: 

 
instruktor praktycznej 
nauki zawodu 

 
nauczyciel wychowania 
przedszkolnego  nauczyciel kształcenia ogólnego 

 
nauczyciel kształcenia 
zawodowego 

 
pracownik instytucji systemu 
ochrony zdrowia 

 
kluczowy pracownik instytucji 
pomocy i integracji społecznej 

 
pracownik instytucji 
rynku pracy 

 
pracownik instytucji 
szkolnictwa wyższego 

 
prac.inst.systemu wspierania 
rodziny i pieczy zastępczej 

 
pracownik ośrodka 
wsparcia ekonomii społ. 

 
pracownik poradni 
psychologiczno-pedagog. 

 rolnik  inny 
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Społeczny status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego 
pochodzenia  

 tak 

 nie 

 odmawiam podania informacji 

osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

 tak 

 nie 

osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących 

 tak 

 nie 

  
w tym w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 

osoba żyjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających 
na utrzymaniu 

 tak 

 nie 

osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej) 

 tak 

 nie 

 

Oświadczam, że dane podane przeze mnie powyżej są zgodne z prawdą. 
 

Ponadto, oświadczam, iż: 
Nie uczestniczyłem/-am we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 tak 

 nie 

 
 
 

------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ 
Miejscowość, data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 

 

(wypełnia pracownik biura projektu) 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie  

Sytuacja osoby w momencie 
zakończenia udziału w projekcie 
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DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu” 
 
Wyrażam wolę uczestnictwa w Projekcie „Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu", realizowanym przez Instytut 

Projektów Personalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ulicy F. Nowowiejskiego 25/11 w partnerstwie z 

Zakładem Doskonalenia Zawodowego  z siedzibą w Poznaniu przy ulicy. Jeleniogórskiej 4/6 w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja , Działanie: 8.3. Wzmocnienie 

oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 8.3.2  Kształcenie 

zawodowe dorosłych- tryb konkursowy, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 
Jednocześnie oświadczam, że: 
1. Informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 
2. Jestem pouczony i świadoma odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
3. Zostałem poinformowana, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
4. Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Rekrutacji do Projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu i 

go akceptuję. 
5. Zostałam poinformowana o zasadach udziału w Projekcie i spełniam kryteria dotyczące zakwalifikowania mojej 

osoby do objęcia wsparciem w ramach projektu. 
6. Zostałam poinformowana o możliwości odmowy podania danych wrażliwych,  
7. Zostałam poinformowana o obowiązku przekazania danych po zakończeniu projektu potrzebnych do wyliczenia 

wskaźników rezultatu bezpośredniego, do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.  
8. Zostałam poinformowana o możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym. 
9. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie zobowiązuję się poinformować Beneficjenta w terminie 3 dni przed 

wyznaczonym terminem spotkania (drogą pocztową, telefoniczną, za pomocą poczty elektronicznej) o swojej 
nieobecności. 

 
 
 
 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ 
Miejscowość, data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
 
ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE 

INTERNET  
 

PRASA  

TELEWIZJA  

RADIO  

INTERNET  

INNE 
 

JAKIE? ……………………………………………………………………………………. 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 
 
 
W związku z przystąpieniem do Projektu pn. Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu " oświadczam, że przyjmuję 
do wiadomości, iż: 
 
1. Administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2012 i 2014-
2020 
 
– Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Natomiast w 
odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych Minister 
Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy Ministerstwie Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa 
 
1. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) – dane 
osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 
podstawie: 

 
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO 2007-2013 i 2014-2020: 

 
a) rozporządzenia 1303/2013; 

 
b) rozporządzenia 1304/2013; 

 
c) ustawy wdrożeniowej. 

 
2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych: 

 
a) rozporządzenia 1303/2013; 

 
b) rozporządzenia 1304/2013; 

 
c) ustawy wdrożeniowej; 

 
d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 

szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 
 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych 
informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 
 
2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu RPWP.06.04.01-30-0017/15 w 

szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

 
3. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji  Zarządzającej - Zarządem Województwa 

Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi realizującemu Projekt - Instytut Projektów 
Personalnych Sp. z o.o. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 
ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również 
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powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz Beneficjenta kontrole 
i audyt w ramach WRPO 2014+. 

 
4. Oświadczam, iż podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe i aktualne. 
 
5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 
 
6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu 

na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub 
nabycia kompetencji. 

 
7. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku 

pracy52. 
 
8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ 
Miejscowość, data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 
 

....................................................................................... 
Imię i nazwisko  
 
....................................................................................... 
Adres zamieszkania 
 
...................................................................................... 
Telefon / e-mail  

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. Nr 123, poz. 776, z 

poźn. zm.)  

 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ 
Miejscowość, data Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
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SŁOWNIK  

Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 

Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają 

one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania 

aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów 

studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są 

również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych; 

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 

bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie 

wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie 

mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że 

są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące 

działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są 

uznawane za bierne zawodowo. 

Osoby długotrwale bezrobotne - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:  

  -młodzież (<25 lat) - 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). 

 

Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 127, poz. 721, z 

późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) 

Osoby o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową 

Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO), tj. wykształcenie maksymalnie średnie. 

Osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej - osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej, tj. osoby z 

wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza 

wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1, byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z 

dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich. 

Osoba pochodząca z obszarów wiejskich - Osoba przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem 

urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji 

zamieszkuje tereny wiejskie. 

 


