FORMULARZ REKRUTACYJNY
Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Projekt „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro”
realizowany przez Fundację Akademia Obywatelska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Liga Obrony
Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
Informacje wypełniane przez Fundację Akademia Obywatelska :
Nr formularza:

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

Data przyjęcia formularza:
Godzina przyjęcia formularza:
Liczba przyznanych punktów:

UWAGI:
1. Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro”. Złożenie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem
dobrowolnej zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w
niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.
U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), do celów związanych z moim udziałem w projekcie pt. „Lepsze
kwalifikacje – lepsze jutro”
2. Formularz należy wypełnić czytelnie w języku polskim, niebieskim długopisem i złożyć wraz z
wymaganymi załącznikami.
3. Nie należy usuwać jakiejkolwiek treści niniejszego dokumentu. Formularz należy spiąć w sposób
trwały.
4. Prosimy zachować kopię składanych dokumentów zgłoszeniowych. Oryginał nie podlega zwrotowi.
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DANE OSOBOWE KANDYDATA/KANDYDATKI
Nazwisko
Imię/Imiona
Dokument tożsamości
Narodowość
Wiek
Kandydata/Kandydatki
w chwili przystąpienia
do projektu1

Seria i numer

PESEL
Osoba z niepełnosprawnościami2(zaznaczyć
x)

Ulica
Miejscowość
Kod
pocztowy
Powiat
Obszar zamieszkania

Telefon kom.
E-mail
Adres do
korespondencji (gdy
inny niż zamieszkania)

TAK

NIE

MIEJSCE ZAMIESZKANIA KANDYDATA/KANDYDATKI
Nr domu
Gmina
Poczta
Województwo
obszar wiejski3

Nr lokalu

obszar miejski

DANE KONTAKTOWE KANDYDATA/KANDYDATKI
Tel. stacjonarny

Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w
projekcie.
2
Należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
3
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014
r. to obszar o małej gęstości zaludnienia (kod 03) – zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji
DEGURBA obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie
(tj. gminy, które zostały przyporządkowane do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA). Zestawienie gmin
zamieszczone na stronie internetowej EUROSTAT:
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA (tabela z nagłówkiem
"dla roku odniesienia 2012")
1
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WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA/KANDYDATKI
ISCED 0 – Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)
ISCED 1 - Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)
ISCED 2 - Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)
ISCED 3 – Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej)
W TYM :
kształcenie zakończone egzaminem maturalnym
kształcenie niezakończone egzaminem maturalnym
ISCED 3 – Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej)
ISCED 4 - Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie
szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)
ISCED 5 – 8 - Wyższe (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)

STATUS KANDYDATA/KANDYDATKI NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
osoba bezrobotna4 (zarejestrowany w PUP)
osoba bezrobotna (niezarejestrowany w
PUP)
osoba bierna zawodowo6

- w tym długotrwale bezrobotny5
- w tym długotrwale bezrobotny
- w tym nieuczestniczący w kształceniu lub szkoleniu
- w tym uczący się

Posiadany zawód:
osoba pracująca:
prowadzący własną działalność gospodarczą
w administracji rządowej
w administracji samorządowej
w organizacji pozarządowej
4

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.
Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. 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.
5 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).
Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie;
6 Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są
bezrobotne). 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).
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w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie
w dużym przedsiębiorstwie

Rolnik

do 2 ha przeliczeniowych
powyżej 2 h
przeliczeniowych

Domownik rolnika

KRYTERIA FORMALNE KANDYDATA/KANDYDATKI
Jestem osobą dorosłą zainteresowaną z własnej inicjatywy zdobyciem,
uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
Wiek minimum 21 lat (dotyczy kursu na prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacja
przyspieszona na przewóz rzeczy)
Wiek minimum 23 lata (dotyczy kursu na prawo jazdy kat. D + kwalifikacja
przyspieszona na przewóz osób)
Miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym – województwo
podkarpackie.

TAK
NIE
TAK

nie dotyczy

NIE
TAK

nie dotyczy

NIE
TAK
NIE

KRYTERIA PREMIUJĄCE KANDYDATA/KANDYDATKI
TAK
Osoba po 50 roku życia

NIE
TAK

Kobieta

NIE
TAK

Osoba niepełnosprawna

NIE

Osoba o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie
do ponadgimnazjalnego ISCED 3 włącznie)

TAK
NIE

STATUS SPOŁECZNY I EKONOMICZNY KANDYDATA/KANDYDATKI W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO
PROJEKTU
Oświadczam, że jestem:
Osobą należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osobą obcego pochodzenia.
Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Osobą z niepełnosprawnościami
Osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
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tak
nie
Osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na
utrzymaniu
Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
żadne z powyższych
KRYTERIA PREFERENCJI KANDYDATA/KANDYDATKI STARAJĄCEGO SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE
1. Uczestnictwem, w jakim kursie jest Pan/Pani zainteresowany/a?:
(Zaznaczyć tylko 1 kurs)
prawo jazdy kategorii kat. D + kwalifikacja przyspieszona na przewóz osób
prawo jazdy kategorii C, C+E kwalifikacja przyspieszona na przewóz rzeczy
2. Pierwsze źródło informacji o projekcie:
Plakat, ulotka
Gazeta
Portal internetowy
Osoby polecające
Strona www.lok.krakow.pl; www.akademiaobywatelska.eu
Inne, jakie?.........................................................................................................

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wypełnienie niniejszego formularza stanowi zgodę na przetwarzanie zawartych powyżej danych
osobowych, zgodnie z przepisami art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) przez Fundację Akademia Obywatelska do
celów związanych realizacją projektu, w tym prowadzeniem monitoringu i ewaluacji projektu
„Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro”.

1.

Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
oświadczam, że dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym do projektu są zgodne z prawdą.
Przyjmuję do wiadomości, że przedłożenie nieprawdziwego oświadczenia/zaświadczenia lub
podanie danych w Formularzu Zgłoszeniowym niezgodnych ze stanem faktycznym będzie
skutkowało wykluczeniem z projektu „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro” oraz zostanie
potraktowane, jako próba wyłudzenia środków finansowych i będzie podlegać powiadomieniu
właściwych organów ścigania.

.……..…….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
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2. Oświadczam, że jestem w wieku minimum 24 lata w przypadku prawa jazdy kat. D + kwalifikacja
przyspieszona na przewóz osób. (niepotrzebne skreślić)
Oświadczam, że jestem w wieku minimum 21 lat w przypadku prawa jazdy kat. C, C+E kwalifikacja
przyspieszona na przewóz rzeczy. (niepotrzebne skreślić)

...……….….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
3. Oświadczam, że mieszkam na terenie województwa podkarpackiego, zgodnie z Kodeksem
Cywilnym

...……….….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki

4. Zapoznałam się z pełną dokumentacją projektu, w szczególności z przyjętymi kryteriami
kwalifikacji do udziału w projekcie pt. „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro” oraz Regulaminem
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro” i akceptuję te zapisy,
oraz oświadczam, że akceptuję jego postanowienia i spełniam kryteria kwalifikacyjne zawarte w
Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro”
..……..…….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki

5. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi formalne określone w regulaminie rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro” tzn. jestem osoba dorosłą
zainteresowaną z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji
zawodowych,
…….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki

6. Oświadczam, że wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie ” Lepsze kwalifikacje –
lepsze jutro” oraz wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
……….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki

7. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na, że projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i
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kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych.
….……............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
8. Oświadczam, że akceptuję fakt, iż złożenie przeze mnie Formularza zgłoszeniowego nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału
w Projekcie nie będę wnosił/a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Projektodawcy.
……….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
9. Oświadczam, że wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie
moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. „O ochronie danych osobowych” Dz. U. z 2016 r. poz. 926, z późn. zm.), do celów
związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w
zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków sprawozdawczych
wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie
danych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel.
……….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
10. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych
osobowych przetwarzanych przez Fundację Akademia Obywatelska i Ligę Obrony Kraju Odział
Biura Zarządu Głównego w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju oraz prawie do ich poprawiania
……….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
11. Oświadczam, że zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją
projektu, w tym również po zakończeniu projektu.
..…….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
12. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, że szkolenie może odbywać się w innej miejscowości
niż moje miejsce zamieszkania.
...…….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
13. Oświadczam, że zobowiązuję się do bieżącego aktualizowania danych osobowych w trakcie
trwania udziału w projekcie.
……….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
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14. Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania do projektu zobowiązuję się do podpisania umowy
szkoleniowej oraz deklaruję swój regularny i aktywny udział w szkoleniu. Ponadto zobowiązuje się
do przystąpienia do wszystkich wymaganych egzaminów oraz wypełniania testów, ankiet
(związanych z badaniami ewaluacyjnymi) i udzielania informacji zarówno w trakcie trwania
Projektu, jak i po jego zakończeniu.
……….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki
15. Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania do projektu zobowiązuję się do zapłaty opłaty za
szkolenie oraz w przypadku niezdania pierwszego podejścia do egzaminu pokrywania pozostałych
aż do zdania egzaminu z własnych środków.
……….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki

16. Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem zwrotu kosztów dojazdu i akceptuję powyższe
warunki
……….............................................
Data i czytelny podpis Kandydata/Kandydatki

OŚWIADCZENIA KANDYDATA/KANDYDATKI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego
karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że:
1. Zapoznałam się z procesem rekrutacji i wyrażam zgodę na mój udział w postępowaniu
rekrutacyjnym.
2. Zostałam poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
3. Zobowiązuję się do udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu w jego
trakcie i po jego zakończeniu.
4. Zostałam poinformowana, iż dane zawarte w Formularzu Rekrutacyjnym do projektu, zbierane
są w celu gromadzenia informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia EFS.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6. Zostałam poinformowana o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
możliwości ich poprawiania (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).
7. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych
osobowych, w tym danych wrażliwych, zawartych w niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),
do celów związanych z moim udziałem w projekcie - w szczególności w monitoringu i ewaluacji
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8.

9.
10.

11.

12.
13.

projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu z
obowiązków sprawozdawczych wobec Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Moja zgoda
obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem, że nie zostanie
zmieniony ich cel.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Rzeszowie lub podmiot przez niego upoważniony zgodnie z art. 31. U. z dn. 29.VIII.1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), do celów
sprawozdawczych z realizacji form wsparcia, w których brałam udział oraz monitoringu i
ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020.
Zostałam poinformowana, iż Administratorem Centralnego Systemu Teleinformatycznego
SL2014 jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z siedzibą: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
Zostałam poinformowana, iż administratorem moich danych osobowych jest Zarząd
Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą:
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
Zostałam poinformowana, iż 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)– dane osobowe są
niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020;
Jestem świadomy/a, że złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z
zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.
Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi przez
Fundację Akademia Obywatelska, dla celów działań informacyjno - promocyjnych związanych
z realizacją projektu. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w
tym również o wynagrodzenie względem Fundację Akademia Obywatelska z tytułu
wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w
oświadczeniu.

………………………………
Miejsce i data

……………………………………..
Podpis Kandydata/ Kandydatki do Projektu
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