
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy z pow. m. Białystok, białostockiego i sokólskiego” 

UPRZEJMIE PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE RUBRYK WIELKIMI LITERAMI 

I ZAZNACZENIE KRZYŻYKIEM ODPOWIEDNIEGO KWADRATU 

1. DANE PODSTAWOWE 

Nazwisko   Imię (imiona)  

Data urodzenia         Wykształcenie 
 podstawowe  gimnazjalne 
 ponadgimnazjalne (średnie) 
 policealne      wyższe 

PESEL            Wiek  

Płeć             kobieta                  mężczyzna 

2. DANE KONTAKTOWE 

Kod pocztowy   -    Poczta  

Ulica  
Nr domu / 

lokalu 
 

Miejscowość  Gmina  

Powiat 

 miasto Białystok 

 białostocki 

 sokólski 

Województwo   

Obszar 

zamieszkania 
     miasto             wieś 

Tel. kontaktowy          Adres e-mail  

3. KRYTERIA REKRUTACYJNE 

A. KRYTERIA FORMALNE  

Osoba pracująca lub zamieszkująca w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

teren powiatu m. Białystok, białostockiego lub sokólskiego. 
 tak   nie 

Osoba znajdująca się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj. osoba 

odchodząca z rolnictwa lub członek rodziny takiej osoby, tzw. ubogi 

pracujący, osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej, pracujący 

w ramach umowy cywilnoprawnej, imigrant lub reemigrant 

 tak   nie 

Osoba powyżej 30 r.ż.  tak   nie 

B. KRYTERIA PREMIUJĄCE  

Osoba powyżej 50 r.ż.  tak   nie 

Osoba tzw. uboga pracująca1  tak   nie 

Osoba pracująca w tzw. branży budowlanej2  tak   nie 

 

                                                           
1 oznacza osobę, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na 
jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym 
przystąpienie do projektu. 
2 definicja wg sekcji F Budownictwo w PKD 



 
4. STATUS ZAWODOWY NA RYNKU PRACY 

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą  tak   nie 

Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina3  tak   nie 

Osoba pracująca 
(jeżeli odpowiedź brzmi „tak” proszę zaznaczyć na jakiej podstawie jest Pan/Pani 
zatrudniony/a. Konieczne będzie także dołączenia stosownego zaświadczenia z miejsca 
pracy) 

 tak   nie 

Rodzaj: 
Okres trwania umowy 

od do 

 umowa o pracę na czas nieokreślony  - 

 umowa o pracę na czas określony    

 umowa cywilnoprawna tj. 
 umowa zlecenie,  
 umowa o dzieło 

  

 inny (jaki?)…………………..   

5. INFORMACJE DODATKOWE 

Osoba posiadająca status imigranta4 (w tym osoba polskiego pochodzenia)  tak   nie 

Osoba posiadająca status reemigranta5  tak   nie 

Osoba z niepełnosprawnością: 
(w przypadku zaznaczenia TAK – konieczne jest dołączenie kopii orzeczenia lekarskiego) 

 tak   nie 

Osoba o niskich kwalifikacjach tj. osoba z wykształceniem do ISCED 3 tj. 
maksymalnie ponadgimnazjalnym 

 tak   nie 

6. Specjalne potrzeby 
wynikające 
z niepełnosprawności i/lub 
stanu zdrowia  
(proszę zaznaczyć właściwe) 

 specjalistyczny sprzęt dla osób niewidomych/słabowidzących 
 druk materiałów powiększoną czcionką 
 przestrzeń dostosowana do niepełnosprawności ruchowych 
 zapewnienie tłumacza języka migowego 
 inne: 

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

 

7. WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU 

PREFEROWANY PROFIL SZKOLENIA ZAWODOWEGO:  

 księgowość/rachunkowość 
 operator wózka widłowego 
 kadry i płace 
 spawacz 
 zarządzanie projektami unijnymi                          

 ochrona danych osobowych 
 operator koparko-ładowarki 
 marketing internetowy 
 operator obrabiarek CNC  
 grafika komputerowa 

 inne: ........................................................................………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………….. 
 

                                                           
3 Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina - osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą 
obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
4 Imigranci - osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania 

na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski. 
5 Reemigranci - oznacza obywateli polskich, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy 

zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują 

chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci.  

 



 
 
 

8. DEKLARACJA 

 

Ja, niżej podpisana(y), 

……………………………………………………………………………………………………...……………….... 
(imię, nazwisko składającego/ej oświadczenie) 
 

zam. …………………………………………………………………………………………………………………... 
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) 

 
Oświadczam, iż 

1. wszystkie dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą; 
2. zapoznałem/am się oraz akceptuję warunki Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie; 
3. jestem zainteresowany/a wzięciem udziału w projekcie: „NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – 

wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Białystok, białostockiego 
i sokólskiego”; 

4. pracuję i/lub zamieszkuję zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie miasta Białystok, powiatu 
białostockiego lub powiatu sokólskiego;  

5. zostałem/am poinformowany, iż Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020; 

6. zostałem/am zapoznany/a z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. 

 
 
 

……………………………………………                                                          ………………………………………….                                                  
Miejscowość, data                                                                                         Czytelny Podpis  

 
 
 

 
 

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji do projektu  

„NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

z pow. m. Białystok, białostockiego i sokólskiego” 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Open Education Group Sp. z o.o.  ul. Jagienki 4, 15-480 

Białystok  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: udziału w rekrutacji do projektu „NOWE kompetencje 

i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Białystok, 

białostockiego i sokólskiego”- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa (podmioty uczestniczące w realizacji projektu/procesie rekrutacji). 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po 

złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatku dotyczące 

zakończonego projektu; 

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia – z zastrzeżeniem pkt. 7; 

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia umowy dot. realizacji wsparcia w ramach projektu o którym mowa w pkt. 2. 

BIURO PROJEKTU:  
Open Education Group Sp. z o.o. 
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok 

tel. 85-869-11-69 
e-mail: nowekwalifikacje@openeducation.pl 


