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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa V Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne 

Projekt pt. „Akademia rozwoju zawodowego” 

A. DANE OSOBOWE 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć  kobieta  mężczyzna 

PESEL  

Wiek (w chwili przystąpienia do Projektu)  

Wykształcenie 

 brak 

(brak formalnego 
wykształcenia) 

 podstawowe (ISCED 1) 

(kształcenie ukończone na poziomie 

szkoły podstawowej) 

 gimnazjalne (ISCED 2) 

(kształcenie ukończone na 

poziomie szkoły  

gimnazjalnej) 

 ponadgimnazjalne (ISCED 3), w tym: 

(kształcenie zakończone na poziomie 
szkoły średniej lub zasadniczej szkoły 
zawodowej) 

 policealne (ISCED 4) 

(kształcenie ukończone na 
poziomie wyższym niż 
kształcenie na poziomie 
szkoły średniej, które 
jednocześnie nie jest 
wykształceniem wyższym) 

 wyższe(ISCED 5-8) 

(kształcenie ukończone na poziomie 
studiów krótkiego cyklu, studiów 
wyższych licencjackich, magisterskich, 
doktoranckich) 

B. DANE KONTAKTOWE 

Województwo 

Oświadczam, iż zamieszkuję (zgodnie z KC), pracuję lub uczę się na 

terenie województwa pomorskiego. 

 TAK  NIE 

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Poczta  Kod pocztowy  

Ulica  
Nr budynku  

Nr lokalu  
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Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Adres do korespondencji (jeśli jest inny 

niż powyżej) 
 

C. STATUS NA RYNKU PRACY  

Osoba pracująca  TAK  NIE 

Zatrudnienie na podstawie 
 umowa o pracę  umowa zlecenie 

 umowa o dzieło  inne ………………………… 

Miejsce zatrudnienia 
(nazwa i dokładny adres) 

 

NIP zakładu pracy  

Zajmowane stanowisko  

Kategoria przedsiębiorstwa 

 mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo 

 duże przedsiębiorstwo 

 administracja rządowa 

 administracja samorządowa 

 organizacja pozarządowa 

 działalność prowadzona na własny rachunek 

 inne ………………………… 

D. STATUS UCZESTNIKA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej1, migrant2, 
osoba obcego pochodzenia3 

 TAK  NIE  odmawiam podania danych 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań4 

 TAK  NIE  

Osoba z niepełnosprawnościami5 
(jeśli zaznaczano TAK proszę o dołączenie 
kopii orzeczenia o niepełnosprawności) 

 TAK  NIE  odmawiam podania danych 

 
1 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej- zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, 
czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, 
tatarska. 
2 Migrant - cudzoziemiec na stale mieszkający w danym państwie, obywatel obcego pochodzenia lub obywatel należący do mniejszości. 
3 Osoba obcego pochodzenia to cudzoziemiec - osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie 
obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 
4 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań – zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia 
mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego. 
5 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 
poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia, który należy dołączyć do 
niniejszego formularza zgłoszeniowego. 
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Specjalne potrzeby wynikające z 
niepełnosprawności (o ile dotyczy) 

 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej innej niż wymienione powyżej 
(osoby z terenów wiejskich, osoby z 
wykształceniem poniżej podstawowego, 
byli więźniowie, narkomani) 

 TAK  NIE  odmawiam podania danych 

E. WYBÓR SZKOLENIA 

KURS JĘZYKOWY 
 TAK 

 NIE 

Język 

 język angielski 

 język niemiecki 

 język francuski 

Deklarowany poziom zaawansowania 
(osoby deklarujące znajomość języka na 
poziomie A1 lub wyższym wypełniają test 
kwalifikujący) 

 oświadczam, że nie posiadam żadnej znajomości danego języka 

 A1/A2 (Beginner) 

 B1/B2 (Intermediate) 

 C1/C2 (Advanced) 

Wynik testu (wypełnia Organizator) Uzyskane punkty …………………………  Poziom ………………………… 

Preferowany rodzaj szkolenia 

 szkolenie on-line 

 oświadczam, że jestem w posiadaniu sprzętu wymaganego do 
      zrealizowania szkolenia online, spełniającego minimalne wymagania 
      techniczne6 

 szkolenie stacjonarne  

Preferowany tryb szkolenia 

 w tygodniu rano (2-3 razy po max. 4 h lekcyjne) 

 w tygodniu popołudniu (2-3 razy po max .4 h lekcyjne) 

 weekendowe (sobota lub niedziela po 8 h lekcyjnych) 

SZKOLENIA KOMPUTEROWE, w tym 
moduły: 

DC M1 – Informacja 
DC M2 – Komunikacja 
DC M3 – Tworzenie treści 
DC M4 – Bezpieczeństwo 
DC M5 – Rozwiązywanie problemów 

 TAK 

 NIE 

Deklarowany poziom zaawansowania  
(osoby deklarujące znajomość obsługi 
komputera na poziomie A, B lub C 
wypełniają test kwalifikujący) 

 oświadczam, że nie posiadam żadnej wiedzy z obsługi  komputera 

 A (podstawowy) 

 B (średniozaawansowany) 

 
6 Tablet/smartfon z Androidem lub iOS lub komputer z minimum: 2-rdzeniowym procesorem/2GB ram, łączem internetowym oraz 
przeglądarką: dla Windows: IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  Chrome 30+; dla Mac: Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+; dla Linux: Firefox 27+,  
Chrome 30+. 
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Wynik testu (wypełnia Organizator) Uzyskane punkty …………………………  Poziom ………………………… 

Preferowany rodzaj szkolenia 

 szkolenie on-line 

 oświadczam, że jestem w posiadaniu sprzętu wymaganego do 
      zrealizowania szkolenia online, spełniającego minimalne wymagania 
      techniczne7 

  szkolenie stacjonarne 
 

Preferowany tryb szkolenia 

 w tygodniu rano (2-3 razy po max. 4 h lekcyjne) 

 w tygodniu popołudniu (2-3 razy po max. 4 h lekcyjne) 

 weekendowe (sobota lub niedziela po 8 h lekcyjnych) 

SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 

(Prince 2 Foundation/Prince 2 Practitioner) 

 TAK 

 NIE 

Preferowany rodzaj szkolenia 

 szkolenie on-line 

 oświadczam, że jestem w posiadaniu sprzętu wymaganego do 
      zrealizowania szkolenia online, spełniającego minimalne wymagania 
      techniczne8 

  szkolenie stacjonarne 
 

Preferowany tryb szkolenia 

 w tygodniu rano (2-3 razy po max. 4 h lekcyjne) 

 w tygodniu popołudniu (2-3 razy po max. 4 h lekcyjne) 

 weekendowe (sobota lub niedziela po 8 h lekcyjnych) 

OŚWIADCZENIA 

        Ja niżej podpisany/a, w związku z przystąpieniem do udziału w Projekcie „Akademia rozwoju zawodowego”, 

oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla uczestnictwa w Projekcie „Akademia rozwoju 

zawodowego”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

2. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz akceptuję jego warunki. 

3. Zgłaszam z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych. 

4. Spełniam i akceptuję wszystkie warunki formalne dla Uczestników/czek Projektu określone Regulaminem 

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, tj. jestem pracownikiem mikro/małego/średniego przedsiębiorstwa lub 

podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego oraz zamieszkuję (zgodnie z KC), pracuję lub uczę 

się na terenie województwa pomorskiego. 

 
7 Tablet/smartfon z Androidem lub iOS lub komputer z minimum: 2-rdzeniowym procesorem/2GB ram, łączem internetowym oraz 
przeglądarką: dla Windows: IE 11+,  Edge 12+, Firefox 27+,  Chrome 30+; dla Mac: Safari 7+, Firefox 27+,  Chrome 30+; dla Linux: Firefox 27+,  
Chrome 30+. 
8 j.w. 
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5. W przypadku zakwalifikowania do Projektu wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, testach 

sprawdzających poziom wiedzy, egzaminach zewnętrznych oraz innych formach monitoringu realizowanych na 

potrzeby Projektu. 

6. Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Strukturalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

7. Zobowiązuję się poinformować Organizatora, jeśli będę w okresie wypowiedzenia, bądź będę z przyczyn 

niezależnych przebywać na zwolnieniu lekarskim i w związku z tym nie będę mógł/a uczestniczyć w szkoleniu. 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie 

Organizatora. 

9. W związku z obowiązkiem upowszechniania informacji dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej oraz promocji wyrażam zgodę na utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach,  

publikowanie zdjęć, w tym na stronie internetowej Projektu, portalach społecznościowych czy w prasie. 

10. Dane podane w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
(miejscowość i data) (podpis Kandydata/Kandydatki) 

 
 

ZAŁĄCZNIKI 

 Zaświadczenie o zatrudnieniu/ZUS RMUA* 

 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) 

 inne ………………………………………… 

 

*niepotrzebne skreślić 


