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FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„ZOSTAŃ KIEROWCĄ ZAWODOWYM” 

 

Nr projektu:   RPSL.11.03.00-24-0334/16 

Oś priorytetowa  XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie:  11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy 

– kształcenie zawodowe osób dorosłych 

 

- zakres danych zgodny z załącznikiem nr I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  

i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. U. UE. z 2013 r. L 347/470): 

 

(Pola wyboru proszę zaznaczyć X) 

 Lp. Nazwa i nr Projektu 
„Zostań kierowcą zawodowym” 

nr RPSL.11.03.00-24-0334/16 

Dane podstawowe 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Data urodzenia  

4 Miejsce urodzenia  

5 PESEL  

6 Wykształcenie 

 Podstawowe (ISCED 1) 

 Gimnazjalne (ISCED 2) 

 Ponadgimnazjalne - liceum, technikum, szkoła 

zawodowa (ISCED 3) 

 Policealne (ISCED 4) 

 Wyższe (ISCED 5-8) 

7 Płeć   KOBIETA       MĘŻCZYZNA 

 

Dane kontaktowe 

(adres 

zamieszkania) 

8 Ulica  

9 Nr domu  

10 Nr lokalu  

11 Kod pocztowy  

12 Miejscowość  

13 Obszar 

 Obszar miejski 

(gminy miejskie i miasta powyżej 25 tys. 

mieszkańców) 

 Obszar wiejski 

(gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta  

do 25 tys. mieszkańców) 

14 Powiat  

15 Województwo  

16 Numer telefonu kontaktowego  

17 Adres e-mail  
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Oświadczenie: 

Oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą/ uczącą się na terenie województwa śląskiego1. 

 

……………………………………………………….. 

data i podpis 

Dane dotyczące 

statusu na rynku 

pracy 

18 

Osoba bezrobotna 

(osoba pozostająca bez pracy, gotowa do 

podjęcia pracy i aktywnie poszukująca 

zatrudnienia - osoby zarejestrowane w PUP jako 

bezrobotne oraz osoby niezarejestrowane) 

 TAK           NIE 

w tym długotrwale bezrobotna 

(osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres 

ponad 6 miesięcy) 

 TAK           NIE 

Osoba bierna zawodowo 

(osoba, która nie pracuje i nie jest bezrobotna, 

np.: studenci studiów stacjonarnych, osoby 

będące na urlopie wychowawczym). 

 TAK           NIE 

Osoba ucząca się  

tzn. uczestniczę w edukacji dziennej, zaocznej 

(uczęszczam na zajęcia w szkole, na 

uniwersytecie) na terenie woj. śląskiego 

 TAK           NIE 

Osoba pracująca W TYM: 

 w administracji rządowej 

 w administracji samorządowej 

 w MMŚP (mikro, małe, średnie 

przedsiębiorstwo) 

 w organizacji pozarządowej 

 osoba pracjąca w dużym przedsiębiorstwie  

 inne2 

 TAK           NIE 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że jestem osobą: 

a) bezrobotną/  

b) bierną zawodowo/  

c) uczącą się/  

d) pracującą w …………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………..... (należy podać nazwę zakładu pracy oraz adres)  

na terenie województwa śląskiego 

(proszę zaznaczyć status na rynku pracy jak wyżej) 

 

…………………………………….. 

data i podpis 

                                                 
1 Niewłaściwe należy skreślić 
2 Należy za pomocą X zaznaczyć właściwe miejsce zatrudnienia 
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Dane dotyczące 

stopnia 

niepełnosprawności 

19 
Posiadam aktualne orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 
 TAK           NIE 

Oświadczenie: 

 

Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną …………………………………………………….…… 

(proszę wpisać stopień niepełnosprawności) 

 

…………………………………….. 

data i podpis 

 

Informacje dodatkowe 

20 

Prowadzę działalność gospodarczą  

(przy czym czasowe zawieszenie prowadzonej 

działalności gospodarczej oznacza jej 

prowadzenie 

 TAK           NIE 

21 

 

Posiadam ważne uprawnienia do prowadzenia 

pojazdu kat. B 

 

 TAK           NIE 

22 

 

Posiadam ważne uprawnienia do prowadzenia 

pojazdu kat. C  

 

 TAK           NIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Część II. Oświadczenia 

 

Zgłoszenie dotyczy 

szkolenia (do wyboru):  

 Kurs prawa jazdy kat. C obejmujący: 

1. prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii + 30 godz. praktyki 

2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. C: 130 godz. teorii +  

10 godz. praktyki, 

3. Kurs bezpiecznego mocowania ładunku w transporcie drogowym 8 godz. 

teorii, 

4. EcoDriving dla kat. C – zajęcia teoretyczno-instruktażowe  

8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz. 

5. DefensiveDriving dla kat. C zajęcia teoretyczno-instruktażowe  

8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz. 

 

oraz w przypadku zakwalifikowania i wolnych miejsc do wyboru  

(należy wybrać jeden wariant) 

 

a) Szkolenie uzupełniające kurs ADR: 40 godz. teorii, 

lub 

b) Szkolenie uzupełniające kurs HDS: 28 godz. teorii + 12 godz. praktyki, 

 

 Kurs prawa jazdy kat. D obejmujący: 

1. prawo jazdy kat. D: 20 godz. teorii + 40 godz. praktyki, 

2. Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona dla kat. D: 130 godz. teorii + 10 godz. 

praktyki, 

3. pierwsza pomoc: 8 godz. teorii, 

4. obsługa klienta, w tym praca z trudnym klientem: 16 godz. teorii, 

5. EcoDriving dla kat. D – zajęcia teoretyczno-instruktażowe –  

8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz. 

6. DefensiveDriving dla kat. D zajęcia teoretyczno-instruktażowe -  

8 godz., zajęcia praktyczne 8 godz. oraz e-learning 6 godz. 

 

     

 

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

            Miejscowość i data        Czytelny podpis 
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OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a  

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

(imię i nazwisko) 

Oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/łam się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie „Zostań kierowcą zawodowym” 

akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że w/w Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014 – 2020. 

3. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

mnie do udziału w projekcie.  

4. Oświadczam, iż spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w ww. projekcie. 

5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i/lub ewaluacyjnych oraz innych badaniach 

dotyczących realizowanego Projektu na początku, w trakcie i po zakończeniu jego realizacji. 

6. Zobowiązuję się do wypełniania dokumentów związanych z Projektem.  

7. Zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy, niniejszym oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu zgłoszeniowym udziału 

w projekcie oraz innych oświadczeniach i dokumentach stanowiących integralną cześć dokumentacji 

aplikacyjnej odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą. 

8. Nie prowadzę działalności gospodarczej (na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych, ani w czasie 

uczestnictwa w projekcie NIE PROWADZĘ działalności gospodarczej, przy czym czasowe zawieszenie 

prowadzonej działalności gospodarczej oznacza jej prowadzenie). 

9. Posiadam ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. B oświadczenie dot. osób biorących udział w 

procesie rekrutacji na prawo jazdy kat. C). 

10. Posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. C (oświadczenie dot. osób biorących udział w 

procesie rekrutacji na prawo jazdy kat. D). 

 

 

 

        ………………………………………       ……………………………………… 

            Miejscowość i data        Czytelny podpis 

 

 

 

 

 


