Projekt „Zawód kierowca – kursy prawa jazdy kat. C+E i D” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez
Firmę Usługowo-Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG Marek Leśniak na podstawie Umowy
o dofinansowanie projektu nr RPPK.09.05.00-18-0070/16-00 z dnia 31.05.2017r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego 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.

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Edycja II - Tarnobrzeg
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZAĆ "X"

Tytuł projektu:

ZAWÓD KIEROWCA – kursy prawa jazdy kat. C+E i D
Nr projektu: RPPK.09.05.00-18-0070/16

Oś priorytetowa:

IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie:

9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Indywidualny numer
zgłoszeniowy

……./T/ZK/INZ/2017

Data złożenia
Formularza
Zgłoszeniowego

Godzina przyjęcia
Formularza
Zgłoszeniowego

Podpis osoby
przyjmującej
Formularz
Zgłoszeniowy
I. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA
Wszystkie pola muszą być wypełnione
IMIĘ / IMIONA
NAZWISKO
Orzeczenie o
niepełnosprawności

PESEL
PŁEĆ

kobieta

Data i miejsce
urodzenia
Miejsce zamieszkania/Dane kontaktowe

WIEK

Ulica

Nr domu

Miejscowość
Kod pocztowy
Powiat
Telefon
stacjonarny

mężczyzna

Gmina

-

Poczta
Województwo
Telefon
komórkowy
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Nr
lokalu

TAK
NIE

Adres poczty elektronicznej (e-mail)
Informacja o pracodawcy (wypełniają tylko osoby zatrudnione):
Nazwa zakładu pracy
Adres zakładu pracy
Wykonywany zawód
Rodzaj umowy (umowa o pracę/umowa
cywilnoprawna)
ISCED 0 Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)
WYKSZTAŁCENIE
ISCED 1 Podstawowe (dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową)

(należy zaznaczyć
najwyższy
posiadany poziom
wykształcenia w
chwili
wypełniania
formularza)

ISCED 2 Gimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum)
ISCED 3 Ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły Liceum ogólnokształcące,
Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum
uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową)
ISCED 4 Policealne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną)
ISCED 5-8 Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskały tytuł
licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora)

II. STATUS UCZESTNIKA NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Oświadczam, że jestem osobą:
1. pracującą*:
 TAK
NIE
2. pozostającą bez pracy:
TAK
NIE
jeśli tak, proszę wskazać właściwe pole (a, b lub c):
a)

osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy** (

b)

osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy** (

c)

osoba bierna zawodowo*** (

w tym długotrwale bezrobotna)

w tym długotrwale bezrobotna)

w tym nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu;

w tym ucząca się)

* Osoba pracująca to osoba w wieku 15 lat i więcej, wykonująca pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której
czerpie zyski lub korzyści rodzinne. Pracującym jest również osoba zatrudniona lub prowadząca własną działalność, która
chwilowo nie pracuje ze względu np. na chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie).
** Osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia.
Definicja uwzględnia również osoby zarejestrowane jako bezrobotne, zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie
spełniają one wszystkich trzech powyższych kryteriów).
*** Osoba bierna zawodowo to osoba, która w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie nie tworzy zasobów siły
roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Dodatkowo jako osoby bierne zawodowo uznaje się studentów studiów
niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) oraz osoby będące na urlopie wychowawczym – w obu przypadkach tylko
wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.
Osobami biernymi zawodowo nie są: osoby na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim; prowadzące działalność
na własny rachunek, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie
prowadzącej działalność/gospodarstwo rolne); osoby zarejestrowane w KRUS jako „domownik”; osoby objęte
„zatrudnieniem subsydiowanym”).
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III. STATUS SPOŁECZNY I EKONOMICZNY KANDYDATA W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Oświadczam, że jestem:
Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia (dane wrażliwe)
tak
nie
odmowa podania informacji
Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań (Bez dachu nad głową, bez miejsca zamieszkania,
niezabezpieczone zakwaterowanie, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe)
tak
nie
Osobą z niepełnosprawnościami (wymagane orzeczenie) (dane wrażliwe)
tak
nie
odmowa podania informacji
Osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
tak
nie
w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
tak
nie
Osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
tak
nie
Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) (dane wrażliwe)
tak
nie
odmowa podania informacji

Definicje:
Osoba żyjąca w gospodarstwach domowych bez osób pracujących, objęta wsparciem w programie - gospodarstwo
domowe, w którym żaden członek nie pracuje. Wszyscy członkowie gospodarstwa domowego są albo bezrobotni albo
bierni zawodowo.
Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna):
- posiadająca wspólne zobowiązania
- dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby
- wspólnie zamieszkująca.
Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie
spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny
posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny.
Gospodarstwem domowym nie jest:
- gospodarstwo zbiorowe lub gospodarstwo instytucjonalne (jako przeciwieństwo prywatnych); przede wszystkim
szpitale, domy opieki dla osób starszych, więzienia, koszary wojskowe, instytucje religijne, szkoły z internatem,
pensjonaty, hotele robotnicze itp.
Osoba żyjąca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, objęta
wsparciem w programie - gospodarstwo domowe definiowane jak wyżej. Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w
wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dzieci liczony jest od daty
urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie.
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, objęta
wsparciem w programie - osoba dorosła to osoba powyżej 18 lat. Wiek uczestników liczony jest od daty urodzenia
i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Osoba z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych wsparciem w programie - odnosi się do wszystkich
grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną: a nie objętych wskaźnikami dot. osób
z niepełnosprawnościami, migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących, gospodarstw domowych bez osób
pracujących z dziećmi na utrzymaniu, gospodarstwach domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu.
Bezdomność i wykluczenie z dostępu do mieszkań oraz pochodzenie z obszarów wiejskich* powinno zawsze być
wykazywane we wskaźniku dot. innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, jeśli te cechy uznawane są
za niekorzystne na poziomie krajowym i powodują potrzebę specjalnej pomocy na rynku pracy. Niekorzystna sytuacja
dotycząca płci, statusu na rynku pracy - jak długotrwałe bezrobocie, wiek lub osiągnięcie wykształcenia co najmniej
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na poziomie ISCED 1 (wykształcenie podstawowe), objęta jest wspólnymi wskaźnikami i nie powinna być uwzględniana
w tym wskaźniku. Przykładem takiego uczestnika może być osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez
co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) i jest poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1.
Innym przykładem uczestników, których należy wykazać we wskaźniku są byli więźniowie, narkomani itp.
Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy - jak długotrwałe bezrobocie, wiek lub osiągnięcie
wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1, nie powinna być uwzględniana.
*Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako osoby przebywające 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.

……………………………………………
Czytelny podpis Kandydata/Kandyda

IV. BADANIE POTRZEB KANDYDATA
1. Uczestnictwem w jakim kursie jest Pan/Pani zainteresowany/a:
prawa jazdy kat. C, C+E wraz z Kwalifikacją Wstępną
prawa jazdy kat. D wraz z Kwalifikacją Wstępną
2. Skąd dowiedział/a się Pan/Pani o projekcie (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):
z ulotek lub plakatów
z gazet
od znajomych
poprzez uczestnictwo w innym projekcie
przez Internet
z innych źródeł (jakich?)…………………………………………
3. Jaki harmonogram zajęć odpowiadałby Panu/i najbardziej:
w dni robocze w godzinach przedpołudniowych
w dni robocze w godzinach popołudniowych
w weekendy
Uwaga – dokonany wybór w miarę możliwości zostanie wzięty pod uwagę, jednak Realizator projektu
zastrzega sobie prawo przydzielenia Uczestnika/Uczestniczki do innej grupy.
4. Jakiej kategorii prawo jazdy Pan/Pani posiada?
…………………………………………………………………………….
5. Czy brał/-a Pan/Pani wcześniej udział w jakiś innych kursach finansowanych ze środków
unijnych? (jeśli tak to w jakich)
TAK

NIE

……………………………………………………………………………...

3,4 Skreślić niepotrzebne
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OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI
(dotyczy wszystkich osób ubiegających się o udział w projekcie)

………………………………………

Imię i nazwisko

………………………………………..

Adres zamieszkania

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że:
• zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. ,, ZAWÓD KIEROWCA –
kursy prawa jazdy kat. C+E i D”, akceptuję jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a
do uczestnictwa,
• spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
,, ZAWÓD KIEROWCA – kursy prawa jazdy kat. C+E i D”, tj. jestem osobą dorosłą i zamieszkuję na
terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
• wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa (z własnej inicjatywy) w projekcie
pt.,,ZAWÓD
KIEROWCA – kursy prawa jazdy kat. C+E i D” oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
• zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
• zostałem/am poinformowany/a, że szkolenie może odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce
zamieszkania,
• zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie,
• zobowiązuję się do podpisania umowy szkoleniowej oraz deklaruję swój regularny i aktywny udział
w szkoleniu. Ponadto, zobowiązuję się do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy
danej kategorii oraz do wypełniania testów, ankiet (związanych z badaniami ewaluacyjnymi)
i udzielania informacji zarówno w trakcie trwania Projektu, jak i po jego zakończeniu,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Realizatora Projektu na etapie
rekrutacji,
• zobowiązuję się do bieżącego aktualizowania danych osobowych w trakcie udziału w projekcie,
• zostałem poinformowany/a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych
i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia,
• zostałem poinformowany o obowiązku przekazania danych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status
na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie,
• zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez
Realizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej,
• zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego)
za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, iż dane zawarte
w Formularzu zgłoszeniowym oraz ww. informacje są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
• wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów lub podmiot przez niego upoważniony
do celów sprawozdawczych, dotyczących realizacji projektu oraz jego monitoringu i ewaluacji.
• oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych
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przetwarzanych przez firmę Usługowo-Handlową „EMEX” Bernadetta Wojdon, Centrum
Szkoleniowe MASTERLANG Marek Leśniak oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz
prawie do ich poprawiania.

…………………………………………………………
Data i czytelny podpis uczestnika

6

