FORMULARZ REKRUTACYJNY
Tytuł projektu

Podkarpacka Akademia ICT

Numer projektu

RPPK.09.03.00-18-0073/20

Oś priorytetu, w ramach, którego
jest realizowany projekt
Działanie, w ramach, którego jest
realizowany projekt

IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI WSZYSTKIE POLA FORMULARZA

I.
1.

Imię (imiona):

2.

Nazwisko:

3.

Miejsce urodzenia:

4.

PESEL:

5.

Wiek:

6.

Płeć:

7.

Wykształcenie:
(należy zaznaczyć
WYŁĄCZNIE NAJWYŻSZY
ukończony poziom
wykształcenia)

DANE KANDYDATA/TKI

I.

II.

(wiek w chwili przystąpienia do projektu)
Kobieta

Mężczyzna
Brak formalnego wykształcenia – kształcenie
ukończone poniżej szkoły podstawowej

Niższe niż podstawowe

ISCED 0

Podstawowe

ISCED 1

Gimnazjalne

ISCED 2

Ponadgimnazjalne

ISCED 3

Policealne

ISCED 4

Wyższe

ISCED 5-8

II.

Kształcenie ukończone na poziomie szkoły
podstawowej
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły
gimnazjalnej
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej
lub zasadniczej szkoły zawodowej
Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż
kształcenie na poziomie szkoły średniej, które
jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym
Kształcenie ukończone na poziomie wyższym
licencjackim lub magisterskim

DANE KONTAKTOWE

Województwo:
Powiat:
Gmina:

8.

Adres zamieszkania:
(w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego)1

Miejscowość:
Ulica:
Nr budynku:

Nr lokalu:
-

Kod pocztowy:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

+

4

8

III.

9.

STATUS W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Czy jesteś osobą należącą do mniejszości narodowej,
etnicznej, migrantem lub osobą obcego pochodzenia2 ?

TAK

NIE

Czy jesteś osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem
z dostępu do mieszkań3 ?

TAK

NIE

Czy jesteś osobą z niepełnosprawnościami?
(UWAGA, – Jeśli TAK to należy przedłożyć aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności)4

TAK

NIE

Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej5 ?

TAK

NIE

IV.

ODMAWIAM
PODANIA
INFORMACJI

ODMAWIAM
PODANIA
INFORMACJI
ODMAWIAM
PODANIA
INFORMACJI

STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Osoba bezrobotna

6

Zarejestrowana w
ewidencji Urzędów Pracy7
Niezarejestrowana w
ewidencji Urzędów Pracy8

osoba bezrobotna krócej niż 12 m-cy (inne)
osoba bezrobotna co najmniej 12 m-cy -długotrwale bezrobotna9
ucząca się

Osoba bierna
Zawodowo10

nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu11
inne (np. emeryt, rencista, rodzic na urlopie wychowawczym)

Osoba pracująca12 (KONIECZNIE podac nazwę poniżej)

10.

________________________________________________________
Nazwa zakładu pracy / Firmy / Działalności gospodarczej
/ Gospodarstwa rolnego

Oświadczam iż jako osoba prowadząca działalność
gospodarczą,
gospodarstwo
rolne*
w
wypadku
zakwalifikowania się do uczestnictwa w szkoleniu
realizowanym w ramach projektu „Akademia Kształcenia
Językowego II” nr projektu: RPPK.09.03.00-18-0034/19
podnosić będę swoje osobiste kwalifikacje oraz że
ukończenie tego szkolenia nie będzie miało wpływu na
podniesienie konkurencyjności prowadzonego przeze mnie
przedsiębiorstwa.

V.

Zaznacz właściwe:
osoba pracująca w administracji rządowej
osoba pracująca w administracji samorządowej
osoba pracująca w organizacji pozarządowej
osoba pracująca w MMŚP
osoba prowadząca działalnośc na własny rachunek
osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
inne
Wykonywany zawód zaznacz właściwe:
instruktor praktycznej nauki zawodu
nauczyciel kształcenia ogólnego
nauczyciel wychownia przedszkolnego
nauczyciel kształcenia zawodowego
pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej
pracownik instytucji rynku pracy
pracownik instytucji szkolnictwa wyższego
pracownik instytucji syst. wspierania rodziny i pieczy zastępczej
pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej
rolnik
inny

DODATKOWE DANE

Czy kiedykolwiek korzystałeś/aś z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinasowanych przez UE w ramach EFS?
11.

TAK – KURS ICT : ______________________ ( POZIOM ____) INNE – jakie ?__________________________

NIE

Czy obecnie korzystasz z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinasowanych przez UE w ramach EFS?
12.

TAK – KURS ICT : ______________________ ( POZIOM ____) INNE – jakie ?__________________________

NIE

Czy zamieszkujesz, pracujesz lub uczysz się na obszarze realizacji tego projektu?13
Zamieszkuję

Pracuję

Uczę się

Adres zamieszkania:
(taki sam jak w pkt.2
)

Adres zakładu pracy:

Adres szkoły:

Województwo:
Powiat:
13.

Gmina:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica:
Nr budynku/nr lokalu:
14.
15.

Czy posiadasz Kartę Dużej
Rodziny
Czy jesteś rodzicem
samotnie wychowującym
dziecko

16.

Źródło informacji o
projekcie – zakreśl właściwe

17.

Proszę wskazać
preferowany tryb i godziny
zajęć

VI.
18.

TAK

NIE
(UWAGA: Do formularza należy załączyć kopię aktu

TAK

urodzenia dziecka nad którym sprawowana jest opieka)

NIE

Ulotka, Plakat, Urząd Pracy, Urząd Gminy, GOPS, Internet, Prasa, Spotkanie Informacyjne, portal
społecznościowy, inne – jakie _______________________________________________________
dwa – trzy dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
w ciągu dnia

wekendy (sobota i niedziela)

popołudnia

ANKIETA POTRZEB I OCZEKIWAŃ DOTYCZĄCA RACJONALNYCH USPRAWNIEŃ

Oświadczam, iż przystępując do projektu będę chciał(a) skorzystać z
mechanizmu racjonalnych usprawnień

TAK

NIE

dostosowania architektonicznego budynków niedostępnych;
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi
„TAK”, proszę
19.

o wskazanie form wsparcia, które należy
Panu/Pani
zapewnić w trakcie udziału w
projekcie:

dostosowania akustycznego;
alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych;
wydłużonego czasu wsparcia;
inne __________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

1

Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest
miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.
2 Obywatele należący do mniejszości - zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska,
niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego
pochodzenia to cudzoziemcy - każda 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.
3 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań - osoby bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i
alarmujących warunkach); bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet,
schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące
długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
4 Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z
dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym
dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
5 Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy: osoby z wykształceniem na
poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED
1, byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby z obszarów wiejskich. Osoba pochodząca z
obszarów wiejskich (obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)) - Osoba przebywająca na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem
urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.
6 Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, zarejestrowana lub
niezarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają
świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
7 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji UP - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia, zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie
pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
8 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji UP - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca
zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla
bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w
rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.
9 Osoba długotrwale bezrobotna – osoby poniżej 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy (>6 miesięcy),
osoby w wieku 25 lat i więcej – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
10 Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Za biernych
zawodowo uznaje się m. in. studentów studiów stacjonarnych. 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),
uznawane są za bierne zawodowo, chyba, że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
11 Osoba, która nie uczy się ani nie szkoli - osobę niekształcącą się należy definiować jako osobę, która nie uczestniczy w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na
poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów
wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym). Natomiast osobę nieszkolącą się jako osobę nieuczestniczącą w pozaszkolnych
zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy. W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować
czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
12 Osoba pracująca - osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści
rodzinne lub osoba posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop,
spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą,
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - jest również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli
przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
2. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie
zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego
gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc
dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej,
gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań
do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą
wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez
spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.
13 Obszar realizacji projektu stanowią teren województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Ja, niżej podpisany/a:
1. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu i załączonych dokumentach są zgodne z prawdą, stanem faktycznym i
prawnym, potwierdzam prawdziwość przekazanych danych własnoręcznym podpisem..
2. Oświadczam, że zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej i karnej wynikającej z Kodeksu Cywilnego i Karnego za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą.
3. Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego po stronie Łukaszuk Andrzej
PROWORD z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500), ul. Łazienna 3/6 obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego
udziału w ww. projekcie, firma Łukaszuk Andrzej PROWORD będzie miała prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej.
4. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w FORMULARZU REKRUTACYJNYM przez organizatora Projektu do celów rekrutacyjnych oraz realizacji projektu.
5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem projektu „Podkarpacka Akademia ICT” i zaakceptuję jego warunki.
6. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie Projektu i jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim.
7. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
8. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że szkolenie może odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce
zamieszkania.
9. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się
do udziału w Projekcie.
10. Oświadczam, że w przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę wnosił/a żadnych zastrzeżeń ani roszczeń wobec
Organizatora projektu.
11. Oświadczam, iż nie jestem objęty/a wsparciem tego samego typu w ramach innych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nie będę starał/a się o przyznanie mi takiego wsparcia w czasie trwania mojego
uczestnictwa w projekcie „Podkarpacka Akademia ICT”.
12. Oświadczam, iż Deklaruję uczestnictwo w całym cyklu szkoleniowym. Równocześnie zobowiązuje się, że w przypadku rezygnacji
z uczestnictwa niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Organizatora Projektu na piśmie.
13. Oświadczam, iż z własnej inicjatywy jestem zainteresowany/a nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kompetencji ICT.
14. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora projektu o wszelkich zmianach dotyczących danych podanych przeze
mnie w niniejszym formularzu.
15. Zobowiązuję się w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, przekazać Organizatorowi projektu dane dotyczące mojej
sytuacji po zakończeniu w udziału w projekcie.
16. Oświadczam że:
a. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych o stanie zdrowia zawartych w niniejszym Formularzu
Rekrutacyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
b. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w
procesie rekrutacji do projektu
c. Mam prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania
17. Przyjmuję do wiadomości poniższą informację wynikającą z obowiązku informacyjnego realizowanego w związku z art.. 13 i art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679:
Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukaszuk Andrzej PROWORD z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500), ul. Łazienna
3/6.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu procesu rekrutacji do projektu „Podkarpacka Akademia ICT”
3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.
4. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji do projektu
„Akademia Kształcenia Językowego II”
5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody (o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej).
6. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał Łukaszuk Andrzej PROWORD z siedzibą w Białej Podlaskiej (21-500), ul. Łazienna
3/6; Zarząd Województwa Podkarpackiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,
7. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawienie danych osobowych.
8. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania (o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej), a także prawo do przenoszenia danych.
9. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w
dowolnym momencie (o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej).
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UWAGA:
Do formularza rekrutacyjnego należy obligatoryjnie załączyć podpisany i rozwiązany test poziomujący.

_______________________________
miejscowość

_____________________
data

_____________________________________________
czytelny podpis

