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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU 
OBSŁUGA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH-POZIOM ZAAWANSOWANY 

w ramach projektu „Nowe umiejętności – większe możliwości” 
realizowanego przez  

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa 
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić własnoręcznie drukowanymi literami 

 

CZĘŚĆ I  

I Dane 

uczestnika 

Podstawowe 

1 Imię (imiona) 

2 Nazwisko 

3 PESEL 

4 

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 zawodowe) 

□ 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) 

II Dane 

kontaktowe 

5 Ulica * 

 
(*Należy podać adres zamieszkania, w przypadku gdy miejsce zamieszkania nie posiada nazwy ulicy w 

polu należy podać nazwę miejscowości) 

6 Nr domu                                          Nr lokalu 

7 Kod pocztowy                                 Miejscowość 

8 Telefon kontaktowy: 
 

Należy podać numer telefonu kontaktowego, tzn. taki, który umożliwi dotarcie do osoby w przypadku kiedy 

zostanie ona wylosowana do udziału w badaniu ewaluacyjnym. 

9 Adres poczty elektronicznej (e-mail):  

 

Należy podać adres do kontaktu, tzn. taki, który umożliwi dotarcie do osoby w przypadku kiedy zostanie 

ona wylosowana do udziału w badaniu ewaluacyjnym. 

III 

Dane 

dodatkowe 

10 Źródło informacji o projekcie 

□ strona www                                  □ e-mail                            □ od znajomych 

□ prasa                           

□ inne..............jakie...................... 

11 W projekcie chcę uczestniczyć z własnej inicjatywy: 

□ tak 

□ nie 

12 Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu: 

□ bezrobotna/y 
Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która 

jednocześnie jest osobą: 
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 - niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnieni), 

- nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo 
zaocznym, 

- zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie 

pracy, 
- ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. 

w tym □ długotrwale bezrobotna/y  
Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 

miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. 

□ nieaktywna/y zawodowo 
Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni 
w tym □ osoba ucząca się lub kształcąca 

Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego. 
□ zatrudnienie  
Oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na 

podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, 

umowa o dzieło) oraz rolników i domowników. 

w tym □ rolnik 
Oznacza osobę będącą rolnikiem oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24, z późn. zm.), w szczególności, osobę, 

która jednocześnie: 

- jest pełnoletnia oraz zamieszkująca i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na 
własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, 

- jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

a także domownik, czyli w szczególności osoba, która: 
- ukończyła 16 lat, 

- pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkująca na terenie jego 

gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
- stale pracująca w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 

       □ samozatrudnienie 
Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników. 
       □ zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwie 
Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników 
       □ zatrudnienie w małym przedsiębiorstwie  
Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników 
       □ zatrudnienie w średnim przedsiębiorstwie 
Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od50 do 249 pracowników. 

       □ zatrudnienie w dużym przedsiębiorstwie 
Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 249 pracowników 
       □ zatrudnienie w administracji publicznej  

       □ zatrudnienie w organizacji pozarządowej 
Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z poz. zm.) z uwzględnieniem wolontariuszy 
działających na rzecz tych instytucji na podstawie podpisanej umowy 
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OŚWIADCZENIE 

 
I. Oświadczam, że 

 Zapoznałem/am się z zasadami udziału w Projekcie, określonymi w Regulaminie uczestnictwa  

i rekrutacji oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 Zobowiązuję się do pokrycia kosztów uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji z udziału lub 

nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 80 %. 

 Jestem uprawiony/a do udziału w Projekcie. 

 Zostałem/łam poinformowany/a, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Wyrażam zgodę ma udział w badaniach monitorujących i ewaluacyjnych prowadzonych w Projekcie 

 w okresie do 10 miesięcy od zakończenia Projektu 

 Prawdziwość podanych przez mnie informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem i jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, wynikającej z art 233 § 1 Ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz.U.1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) 

 

 

 
 

              .................................................................................... 
                             data i czytelny podpis      

 

 
 

 

 
 

 

Załączniki: 

Wymagane załączniki: 

 Załącznik nr 1. Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Nowe umiejętności – większe możliwości” realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełniące funkcję 

Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji Projektu „Nowe 

umiejętności – większe możliwości”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, 

realizacji projektu „Nowe umiejętności – większe możliwości”, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

 

 

.................................................................................... 
                               data i czytelny podpis   

 

 

      
.....................................................................    

         Miejscowość, data 

 

 

 


