
 
 

Projekt „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy” numer umowy RPDS.10.03.00-02-0014/17 realizowany przez Severn Sp. z o.o.  jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 „Edukacja”; 10.3 "Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie" w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

KARTA REKRUTACYJNA 
 

do projektu 
 

„Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy”  
nr RPDS.10.03.00-02-0014/17 

 
realizowanego przez Severn Sp. z o.o. 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
 Oś priorytetowa 10 Edukacja  

Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie 
 

Realizacja Projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Okres realizacji: 01.03.2018-29.02.2020 

UWAGA: 

1. Karta rekrutacyjna do projektu powinna być wypełniona elektronicznie lub odręcznie w sposób czytelny oraz 
powinna być podpisana w miejscach do tego wskazanych. 

2. W przypadku dokonania skreślenia proszę postawić parafkę (obok skreślenia), a następnie zaznaczyć 
prawidłową odpowiedz.  

3. Każde pole Karty rekrutacyjne powinno zostać wypełnione. 

 

 

I. DANE KANDYDATA/TKI (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić) 

Imię (imiona) 
 

Nazwisko 
 

Obywatelstwo 
 

Data i miejsce urodzenia 
 

PESEL  (jeśli nie ma należy wpisać „brak”) 
           

Płeć □  Kobieta    □  Mężczyzna 

Wiek (w chwili przystąpienia do projektu) 
 

Nr i seria dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. 
dowód osobisty)  
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II. DANE KONTAKTOWE (proszę uzupełnić) 

Adres zamieszkania  

Województwo: 

Powiat: 

Gmina: 

Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

Ulica: 

Numer budynku: 

Numer lokalu: 

Obszar zamieszkania (DEGURBA) :  
 

 1 - teren miejski  

 2 - teren miejsko-wiejski  

 3 -  teren wiejski  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 

 

III. WYKSZTAŁCENIE (proszę zaznaczyć znakiem „x” przy posiadanym poziomie wykształcenia) 

ISCED 0 - Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia)   

ISCED 1 - Podstawowe (wykształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)   

ISCED 2 - Gimnazjalne (wykształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)  

ISCED 3 - Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub 
zasadniczej zawodowej)  

ISCED 4 - Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie ukończone 
na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest kształceniem wyższym)  

ISCED 5 - 8 - Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym)  
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IV. STATUS KANDYDATA/KI NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
(proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić) 

Status na rynku pracy 

☐ Osoba bezrobotna1 

zarejestrowana w ewidencji Urzędów Pracy 

☐ W tym długotrwale 

bezrobotna2 

☐ Osoba bezrobotna1 niezarejestrowana w 

ewidencji  Urzędów Pracy 

☐ W tym długotrwale 

bezrobotna2 

☐ Osoba bierna zawodowo3  

☐ Osoba pracująca  : 

 Osoba prowadząca działalność na własny rachunek 
 Osoba pracująca w administracji rządowej 
 Osoba pracująca w administracji samorządowej 
 Osoba pracująca w administracji pozarządowej 
 Osoba pracująca w MMŚP 
 Osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 
 Inne  

Wykonywany zawód 

 Nauczyciel kształcenia zawodowego 
 Nauczyciel kształcenia ogólnego 
 Nauczyciel wychowania przedszkolnego 
 Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 
 Pracownik instytucji rynku pracy 
 Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 
 Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 
 Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
 Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 
 Pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej 
 Instruktor praktycznej nauki zawodu 
 Rolnik 
 Inne  

Zatrudniony w / nazwa 
przedsiębiorstwa  

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

 Tak 
 Nie 
 Odmowa podania informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań 

 Tak 
 Nie 

Osoba z niepełnosprawnością4 
 Tak 
 Nie 
 Odmowa podania informacji 

Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej 

 Tak 
 Nie 
 Odmowa podania informacji 

 
 
 
 



 
 

Projekt „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku pracy” numer umowy RPDS.10.03.00-02-0014/17 realizowany przez Severn Sp. z o.o.  jest 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 „Edukacja”; 10.3 "Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie" w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

V. OŚWIADCZENIA 
 

Oświadczam, iż: 

1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w szkoleniach w ramach projektu pt. „Znajomość języków i obsługi 
komputera furtką do większych szans na rynku pracy” nr RPDS.10.03.00-02-0014 zawartymi w regulaminie rekrutacji i 
uczestnictwa w projekcie i bez zastrzeżeń akceptuję jego treść. 
 

2. Spełniam kryteria uczestnictwa w projekcie „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na rynku 
pracy” nr RPDS.10.03.00-02-0014 określone w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 
3. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa. 
 
4. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie i zgłaszam z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji. 
 
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym dane osobowe (nazwiska i imiona, 

data urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL, wykształcenie, pochodzenie etniczne, miejsce pracy, 
seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mailowy) przez Administratora Danych, którym jest: 

a) Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - w odniesieniu do zbioru: „Baza danych związanych z realizowaniem 
zadań Instytucji Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014 – 2020”;. 

b) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mającego siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

Moje dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-

promocyjnych w ramach RPO WD 2014-2020. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/ny, że w tym przypadku nie ma zastosowania prawo do usunięcia 

danych, ponieważ przetwarzanie moich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego 

przetwarzania na mocy prawa Unii oraz prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.  

6. Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 
zatajenie prawdy oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszej karcie rekrutacyjnej są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym, a ich prawdziwość potwierdzam własnoręcznym podpisem.  
 

 
 
 
 
 

………...............…………………………….                               ……………...............………………………   
                  miejscowość i data                                                    podpis kandydata do udziału w Projekcie 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................................................................... 
czytelny podpis osoby odpowiedzialnej ze strony Projektodawcy  
za weryfikację danych do rejestru oraz tożsamości  kandydata do udziału w Projekcie 
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Słownik pojęć: 

1Osoba 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.  

2Osoba długotrwale bezrobotna - osoby poniżej 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy 

(>6 miesięcy), osoby w wieku 25 lat lub więcej - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 

miesięcy).  

3Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest 

zarejestrowana jako 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). 

4Osoba z niepełnosprawnościami - osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 poz. 511 ze zm.), a także osoba 

z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2017 r. poz. 882 ze zm.), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 

zdrowia. 
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Załącznik nr 1 do Karty rekrutacyjnej 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 

zamieszkały/a…………………………………………………………………………………………………………………. 
(adres) 

 
 
 

w związku z zakończeniem udziału w projekcie pt. „Znajomość języków i obsługi komputera furtką do większych szans na 

rynku pracy” nr RPDS.10.03.00-02-0014/17, zobowiązuję się do poinformowania Severn Sp. z o.o. o ewentualnej zmianie 

statusu zawodowego dwukrotnie (do 4 tygodni i do 3 miesięcy) od daty zakończenia udziału w Projekcie poprzez dostarczenie 

do  Biura Projektów zlokalizowanego w Legnicy (59-220), ul. Dworcowa 9, pok. 223 dokumentu potwierdzającego zmianę 

statusu (osobiście lub pocztą pod wskazany adres).  

 

Zakończenie udziału Uczestnika/czki udziału w Projekcie należy rozumieć jako zakończenie udziału zgodnie z zaplanowaną w 

całości ścieżką wsparcia w ramach Projektu. 

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż mogę zostać wyznaczony do udziału w badaniach ewaluacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………...............…………………………….                               ………...............………………………    
                miejscowość i data                                                podpis kandydata do udziału w Projekcie 
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Załącznik nr 2 do Karty rekrutacyjnej 

Ankieta Kwalifikacyjna do projektu nr 10.03.00-02-0014/17 

Szanowni Państwo,  
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych w szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy.. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przygotowaliśmy zestaw pytań, dzięki którym będziemy w stanie 
dokonać weryfikacji prawidłowej kwalifikacji do projektu*. 
Dziękujemy! 
 
 ...................................................................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 
 

PESEL            

 
1. Czy  Pan /Pani zamieszkuje na terenie wiejskim okręgu Legnicko-Głogowskiego, tj.: Męcinka, Mściwojów, Paszowice, 

Wądroże Wielkie, Złotoryja, Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie 

Pole, Marciszów, Miłkowice, Ruja, Lubin, Rudna, Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Prochowice, Ścinawa, 

Chocianów, Polkowice, Przemków, Bolków)? 

(dodatkowe 10 pkt – na podstawie oświadczenia) 

 Tak  

 Nie 

 
2. Czy Pan/Pani  ma stwierdzoną niepełnosprawność? 

(dodatkowe 5 pkt -  na podstawie oświadczenia) 

 Tak 

 Nie 

 
3. Czy Pan/Pani  jest zarejestrowany/na jako osoba bezrobotna?     

(dodatkowe 3 pkt  – na podstawie dokumentu potwierdzającego status osoby bezrobotnej) 

 Tak 

 Nie 

 
4. Czy Pan/ Pani pozostaje bez pracy ? 

(dodatkowe 3 pkt  - na podstawie oświadczenia) 

 Tak   

 Nie 

 

5. Czy Korzysta Pan / Pani ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej? 

(dodatkowe 3 pkt  - na podstawie dokumentu poświadczającego korzystanie z pomocy OPS) 

 Tak 

 Nie                                                                         

  Suma pkt:   

 

 

*zaznaczyć właściwe 


