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FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA 
 

Wypełnia Realizator Projektu 
 

Beneficjent CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Tytuł projektu „Nowa szansa – lepsze życie!” 
Nr projektu POKL.07.02.01-16-036/12 
Czas trwania projektu 01.07.2013-30.06.2015 
Nazwa szkolenia  
Kod szkolenia/nr grupy  
Miejsce organizacji szkolenia  

 
 
Wypełnia Kandydat 
 

Imię(imiona): Nazwisko/a:  

Płeć:     Kobieta           Mężczyzna  Data urodzenia:  

PESEL:  Wiek w chwili przystępowania do projektu: 

Województwo urodzenia: Miejsce urodzenia: 

Telefon stacjonarny: 
 
Telefon komórkowy: 

E-mail:  

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną: Tak        Nie  

Osoba pełnosprawna      Osoba niepełnosprawna  
Osoba w wieku 15-30 lata               

 
Osoba w wieku po 50 roku życia      

Adres zamieszkania: 

Ul............................................nr…....... Miejscowość: ........................................ Poczta: .................................................. 

Kod pocztowy: _ _ - _ _ _ 
Gmina: 

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

Powiat: 

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

Obszar:                   miejski           wiejski  Województwo……………………………………………… 

Adres do korespondencji: 

Ul.............................................nr…....... Miejscowość: ...................................... Poczta: .................................................. 

Kod pocztowy: _ _ - _ _ _ Gmina: ................................................ Powiat: ...................................................
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Wykształcenie 
(zaznaczyć: x) Podstawowe  Gimnazjalne Ponadgimnazjalne1  Pomaturalne2  Wyższe3  

Wyuczony zawód w systemie szkolnym 

…................................................................................................................................................................................................. 

Znajomość języków obcych 
(w skali od 1 do 5, gdzie 
1 – znajomość b. dobra, 
5 – znajomość słaba) 

 
j. ......................................  

 
j. ...................................... 

 
j. ......................................  

Osoba pozostająca bez 
zatrudnienia, zarejestrowana 
jako osoba bezrobotna w 
Powiatowym Urzędzie Pracy 

TAK    
 NIE  Status osoby na rynku pracy 

w chwili przystąpienia do 
projektu 

Osoba długotrwale 
bezrobotna4 

TAK    
 NIE  

Osobą korzystającą z pomocy społecznej TAK    NIE  

  
 

PREFEROWANY RODZAJ SZKOLENIA : 
 Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac 

 
 Sprzedawca z elementami fakturowania i obsługą kasy fiskalnej 

 
 Magazynier z obsługa wózka widłowego 

 
 Spawacz MIG/MAG 

 
 

 
 

 
ŹRODŁO INFORMACJI O PROJEKCIE 

 
   

Wojewódzki lub 
Powiatowy Urząd 
Pracy 

 
Urząd Gminy 

 
Starostwo 
powiatowe 

 
Gazeta/ 
czasopismo 

 
Radio 

 
Strona internetowa 

 
Ulotki 
informacyjne 

 
Plakaty 
informacyjne 

 
Bezpośrednie 
spotkania 

 
E-mailing 

 
Przekaz 
słowny(rodzina, 
znajomi) 

 
Inne…. 

 

 

 

                                                           
1 Zaznaczyć w przypadku ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej 
2 Zaznaczyć w przypadku ukończenia szkoły policealnej 
3 Zaznaczyć w przypadku ukończenia kształcenie zakończonego uzyskaniem tytułu licencjat, inżynier, magister lub doktorat. Zaznaczyć również w 
przypadku ukończenia studiów podyplomowych. 
4 Osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów 
odbywania stażu i przygotowania zawodowego dla dorosłych 
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 Potwierdzenie 

Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia, zarejestrowaną  jako bezrobotna 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
 

 
 
 
Podpis Uczestnika 

 
Jestem w wieku 15-30 lat / 50-64 lat5, jestem osobą zdolną i gotową do 
podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy 

 
 
 
Podpis Uczestnika 

Nie prowadzę działalności gospodarczej  

 
 
 
Podpis Uczestnika 

Nie jestem osobą uczącą się/studiującą w systemie dziennym 

 
 
 
Podpis Uczestnika 

Nie jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie umów 
prawa cywilnego 

 
 
 
 
Podpis Uczestnika 

 Nie jestem rolnikiem  lub domownikiem * 
zgodnie z Ustawą z dn. 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
- pod pojęciem rolnika rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną 
zamieszkującą i prowadzącą na terytorium RP osobiście i na własny 
rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu 
gospodarstwie rolnym (co najmniej 1 ha użytków rolnych), w tym również w 
ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty 
prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia, jest 
ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
- pod pojęciem domownika rozumie się osobę fizyczną bliską rolnikowi, 
która ukończyła 16 lat i   pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie 
domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w 
bliskim sąsiedztwie, tzn. w gminie, na obszarze której położona jest jedna z 
nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa; stale 
pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem 
stosunkiem pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis Uczestnika 

Jestem osobą zamieszkującą teren jednego z czterech powiatów: Głubczycki 
(gminę: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz), Powiat nyski (gminę: 
Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Nysa, Paczków, Pakosławice, 
Skoroszyce, Otmuchów, Głuchołazy), Powiat Prudnicki (gminę: Głogówek, 
Lubrza, Prudnik), Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski (gminę: Kędzierzyn-
Koźle, Cisek)  

 
 
 
Podpis Uczestnika 

 
 
1. Zgłaszam chęć udziału w Projekcie „Nowa szansa – lepsze życie!” współfinansowanego przez Unię Europejską i 

budżet państwa w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowanym 
przez CONSULTOR Sp. z o.o. na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. 

                                                           
5 Właściwe skreślić 
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2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w Projekcie (zapoznałem się z regulaminem 
uczestnictwa w projekcie) i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. 

3. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. 

4. Wyrażam zgodę na odbycie szkolenia w innej miejscowości, niż moje miejsce zamieszkania. 
5. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 
6. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę wnosił/a żadnych zastrzeżeń ani roszczeń 

do Realizatora. 
7. Zobowiązuję się do udzielania informacji na temat moich losów zawodowych w trakcie trwania szkolenia oraz po 

upływie 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Dane te będą wykorzystywane do sporządzania 
sprawozdań, monitoringu i ewaluacji oceny rzeczywistych procesów zachodzących na rynku pracy  
w województwie opolskim oraz oceny efektywności prowadzonego wsparcia. 

8. Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, doradztwa, monitoringu i ewaluacji a także w 
zakresie niezbędnym do wywiązania się Realizatora z obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Opolu w zakresie projektu " Nowa szansa – lepsze życie!” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o 
ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). 

9. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
lub podmiot uprawniony do celów sprawozdawczych oraz monitoringu i ewaluacji projektu. Moja zgoda obejmuje 
również przetwarzanie w/w 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 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. 

 
Prawdziwość zawartych powyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 
 
 
........................................................., dnia ......................................  
Miejscowość 
        
   
 
        
      
 ...................................................................................................... 
  Podpis czytelny osoby składającej formularz 
 

 




