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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA/KANDYDATKI 

Beneficjent CONSULTOR Sp. z o. o. 

Tytuł projektu  I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 

Nr projektu POKL.09.06.02-06-114/13 

Czas trwania projektu 01.06.2014-30.06.2015 

 
 

DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Imię (imiona): ……………………………………... Nazwisko/a: 

……..……………………………… 

Data urodzenia: …………………………………… Miejsce 

urodzenia:………………………………. 

Województwo urodzenia: …………………………. PESEL: 

…………………………………………. 

Telefon kontaktowy: ………………………………. E-mail: 

…………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

Ulica: ……………………....... Nr domu: …………………. Nr lokalu: ...………………. 

Miejscowość: ………………... Kod pocztowy: ………………… Poczta:……………………. 

Gmina: 

…………………………………… 

Powiat: 

………………………. 

Województwo: 

…………………………… 

Zamieszkanie: 
 Obszar 

miejski 
 Obszar wiejski1 

Adres do korespondencji (wymagane jeśli jest inny niż adres zamieszkania): 

Ulica: ……………………....... Nr domu: …………………. Nr lokalu: ………………. 

                                                           
1 Obszar wiejski (zgodnie z definicją GUS) to teren położony poza granicami administracyjnymi miast 



 
 
 
 
 
 

Projekt „I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 
 
 
 

Miejscowość: ………………... Kod pocztowy: ………………… Poczta:……………………. 

 

Wykształcenie: 

(zaznaczyć X) 
 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 zawodowe) 
 
Opieka nad dziećmi do lat 7 lub 

opieka nad osobą zależną: 
 Tak  Nie 

 

Informacje dodatkowe 

Bezrobotny/Bezrobotna  Tak  Nie 

Nieaktywny/Nie 

aktywna zawodowo  Tak  Nie 

 Tak   Nie 

w 

mikroprzedsiębiorstwie 

  

w małym 

przedsiębiorstwie 

  
w średnim 

przedsiębiorstwie 

  

w dużym 

przedsiębiorstwie 

  

Status osoby na 
rynku pracy w 

chwili 
przystąpienia do 

projektu Zatrudniony/Zatrudniona
W tym: 

w administracji 

publicznej 

                 

w organizacji 

pozarządowej 

 

Przynależność do mniejszości  

narodowej lub etnicznej   Tak  Nie 

Fakt bycia osobą niepełnosprawną  Tak  Nie 

Fakt bycia migrantem   Tak  Nie 
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Źródło informacji o projekcie  

 Ulotki 
informacyjne 

 E-mailing  Bezpośrednie 
spotkania 

 Strona 
internetowa 

 Przekaz 
słowny 

(rodzina, 
znajomi) 

 Inne 

 

 Kurs obsługi komputera na poziomie ECDL Start – 72 godz. 

 Kurs obsługi komputera na poziomie ECDL Core – 96 godz. 

Jestem 

zainteresowany/zainteresowana 

udziałem w kursie: 

 Kurs obsługi komputera na poziomie ECDL e-Citizen– 32 godz. 

 

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że (Uczestnik musi spełniać WSZYSTKIE poniższe warunki): 

 Potwierdzenie: 

Zamieszkuję w województwie lubelskim 
 

Podpis Uczestnika 

Posiadam wykształcenie co najwyżej średnie 
 

Podpis Uczestnika 

 

 

1. Zgłaszam chęć udziału w Projekcie „I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!” współfinansowanym przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 „I Ty 

możesz mieć umiejętności w ICT!” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanym przez 

CONSULTOR Sp. z o.o. na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Lubelskiego. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami udziału w ww. projekcie (zapoznałem/am się 

z Regulaminem Projektu)  i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. 

3. Z własnej inicjatywy deklaruję udział w projekcie „I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!”  

4. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Wyrażam zgodę na odbycie szkolenia w innej miejscowości, niż moje miejsce zamieszkania. 

6. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym mającym określić moje predyspozycje 

zawodowe. 

7. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę wnosił/a żadnych zastrzeżeń ani 

roszczeń do Realizatora. 
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8. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu 

Zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu 

i ewaluacji, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Realizatora z obowiązków 

sprawozdawczych wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w zakresie projektu  

 „I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych, Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). 

9. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego lub podmiot uprawniony do celów sprawozdawczych oraz monitoringu 

i ewaluacji projektu. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie ww. danych w przyszłości pod 

warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. 

10. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Realizatora projektu oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Lubelskiego. 

11. Prawdziwość zawartych powyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.     

 

  

 

…………………………….. ………………………… …………….………………….. 
Miejscowość Data Czytelny podpis osoby składającej 

formularz 
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……………………………………….       

 Imię i nazwisko   

……………………………………….. 

………………………………………..   

 Adres zamieszkania    

 

 

OŚWIADCZENIE  o statucie na rynku pracy 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że:   

 Jestem bezrobotny/a zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy  

 Jestem bierny zawodowo 

 Jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę/ powołania/ wyboru/ mianowania/ 

spółdzielczej umowy o pracę/ umowy prawa cywilnego (umowa o dzieło, zlecenie).      

 

…………….……………………………  

Data i podpis    
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…………..……………………                   

Miejscowość, data 
……………………………………      
Pieczęć  zakładu pracy       

 
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU    

 
Zaświadcza się, że Pan/i…...………………..………….…….…………..……………………….. 
zamieszkały/a ……………………...…….……….…….…………….…………........................... 
PESEL…..………..……………………………………………………………………………..…
jest zatrudniony/a w …………………………….….……………..….............…..………………..                   

(pełna nazwa i adres zakładu pracy) 
na stanowisku …………..……..………………………………………………………………….. 
na podstawie umowy …….………………………….…………………………………………….                    

(forma zatrudnienia) 
Zawartej na okres od ……………. do …………………/ na czas nie określony2  
Rodzaj przedsiębiorstwa:  

 mikroprzedsiębiorstwo 

 małe przedsiębiorstwo 

 średnie przedsiębiorstwo 

 duże przedsiębiorstwo 

 administracja publiczna 

 organizacja pozarządowa      
 

Zaświadczenie wydaje się na potrzeby realizacji projektu „I Ty możesz mieć umiejętności w 

ICT !”     

 

……………………………………………………………………….  

Podpis i pieczęć imienna kierownika zakładu lub osoby upoważnionej   

 

 

 

                                                           
2 nie potrzebne skreślić 
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ANKIETA BADAJĄCA POZIOM MOTYWACJI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI DO 

UDZIAŁU W PROJEKCIE „I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!” 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Celem ankiety jest określenie motywacji do udziału 

w projekcie. Prosimy o wstawienie krzyżyka (X) w kratce z odpowiedzią  z którą się Pan/Pani zgadza.  

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………….  

Lp.  Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak  

 

W średnim 

stopniu  

 

Raczej 

nie  

 

Zdecydowanie 

nie  

 

1.  Zdecydowałem się na udział 
w projekcie, ponieważ chcę 
podnieść/zdobyć nowe 
kwalifikacje 

     

2.  Chcę wziąć udział w projekcie, bo 
lubię nowe wyzwania 

     

3.  Zgłosiłem się do udziału 
w projekcie, bo myślę o swojej 
przyszłości, chcę o nią zadbać 

     

4.  Wierzę że udział w szkoleniu 
pomoże zmienić coś w moim życiu 

     

5.  Chcę wziąć udział w projekcie, 
aby wykorzystać każdą możliwą 
szansę na nauczenie się czegoś 
nowego 

     

6.  Chcę wziąć udział w projekcie aby 
poprawić swoją sytuację życiową 

     

7.  Wierzę że poprzez udział 
w projekcie nastąpi wzrost mojej 
samooceny i pewności siebie 

     

8.  Zdecydowałem się na udział 
w projekcie, aby nauczyć się 
obsługi komputera 

     

                  

Liczba punktów:…………………………… 

 

 

 

 


