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KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY 

numer zgłoszenia:  

Data wpływu 

zgłoszenia  
Podpis osoby przyjmującej kwestionariusz 

 

Tytuł Projektu 

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - Subregion Białostocki 3.2.1” 

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - Subregion Białostocki 3.2.2” 

Nr Projektu 

WND-RPPD.03.02.01-20-0007/20 

WND-RPPD.03.02.02-20-0007/20 

I. Informacje o kandydacie/kandydatce  

Imię  Nazwisko  

PESEL  

Wiek (prosimy o dokładne podanie 

wieku w chwili składania kwestionariusza 

zgłoszeniowego) 

 

Adres zamieszkania  

Województwo Podlaskie 

Powiat Miasto Białystok 

białostocki 

sokólski 

Gmina  

Miejscowość  teren miejski teren wiejski 

Ulica  

Numer domu  Numer lokalu  

Kod pocztowy   Poczta  

Telefon kontaktowy   

e-mail  

http://www.bir.com.pl/
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Wykształcenie 

UWAGA! Prosimy o podanie 

najwyższego posiadanego 

wykształcenia  

niższe niż podstawowe (ISCED 0) 

podstawowe (ISCED1) 

gimnazjalne (ISCED 2) 

ponadgimnazjalne (ISCED 3) 

policealne (ISCED 4) 

wyższe (ISCED 5-8) 

Status kandydata na 

rynku pracy  

(zgodnie z definicją określoną 

w Regulaminie Projektu) 

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

w tym osoba długotrwale bezrobotna1 

osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 

w tym osoba długotrwale bezrobotna 

 osoba bierna zawodowo 

osoba ucząca się 

osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

 osoba pracująca ……………………………………………………(rodzaj/typ wykonywanej umowy?) 

osoba pracująca w administracji rządowej 

osoba pracująca w administracji samorządowej 

osoba pracująca w MMŚP? 

osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

inne 

wykonywany zawód: 

instruktor praktycznej nauki zawodu 

nauczyciel kształcenia ogólnego 

nauczyciel wychowania przedszkolnego 

nauczyciel kształcenia zawodowego 

pracownik instytucji i\systemy ochrony zdrowia 

kluczowy pracownik instytucji pomoc i integracji społecznej 

pracownik instytucji rynku pracy 

                                                           
1
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: 

- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). 
- Dorośli (>25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 

http://www.bir.com.pl/
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pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

rolnik 

inny 

       Miejsce zatrudnienia: 

…………………… 

 

 

II. Informacje dodatkowe  

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, imigrant, osoba obcego pochodzenia 
 tak  nie 

odmowa odpowiedzi na 

pytanie 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań  tak  nie 
odmowa odpowiedzi na 

pytanie 

Osoba z niepełnosprawnościami  
 tak  nie 

odmowa odpowiedzi na 

pytanie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

(innej niż wymienione powyżej)2 
 tak  nie 

odmowa odpowiedzi na 

pytanie 

 

Specjalne potrzeby dotyczące uczestnictwa w 

Projekcie  
Prosimy opisać (np. materiały szkoleniowe dostosowanie do potrzeb osób 

niedowidzących, spotkania z Doradcą Kariery w miejscu innym niż Biuro Obsługi)  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………… 

Gdzie dowiedziałeś/łaś się o projekcie  strona internetowa projektu 

                                                           
2np. zamieszkałą na terenach wiejskich, nieposiadającą wykształcenia podstawowego itp. zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 

http://www.bir.com.pl/
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Biuro Obsługi  

Powiatowy Urząd Pracy 

plakat 

ulotka 

prasa 

radio 

telewizja  

portale społecznościowe 

znajomi 

inne (jakie?)……………………………………………………………………….. 

 

III. Informacje na temat wybranej formy kształcenia (o ile są znane na tym etapie)? 

Forma szkolenia szkolenia/kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych 

szkolenia/kursy językowe   

studia podyplomowe 

kursy kompetencji ogólnych 

kwalifikacyjne kursy zawodowe 

kursy umiejętności zawodowych  

kursy zawodowe zakończone egz. zewn. 

Nazwa szkolenia/kursu/studiów  

 

Organizator/ Instytucja szkoleniowa   

 

Planowany termin rozpoczęcia formy 

kształcenia 
 

 

Przewidywany koszt usługi szkoleniowej 

brutto 
 

 

http://www.bir.com.pl/
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Nr oferty z Bazy Usług Rozwojowych  

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana 

1. Deklaruję udział w Projekcie zintegrowanym pt.:  
„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie  

z potrzebami regionalnej gospodarki - Subregion Białostocki 3.2.1.” 

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie  

z potrzebami regionalnej gospodarki - Subregion Białostocki 3.2.2” 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z postanowieniami Regulaminu Rekrutacji i 
Uczestnictwa w Projekcie oraz akceptuję jego postanowienia. 

3. Zapoznałem/zapoznałam się z planowanymi działaniami w Projekcie, warunkami udziału oraz 
jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

4. Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 
lub za zatajenie prawdy oświadczam, że informacje podane w Kwestionariuszu Zgłoszeniowym 
są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

5. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych 
zawartych w Kwestionariuszu Zgłoszeniowym przez Beneficjenta i Partnera projektu oraz 
(zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. ochronie danych osobowych Dz.  U.  z  2019  r. poz. 
1781. z późn. zm.) do celów związanych z realizacją projektu: rekrutacją, realizacją, ewaluacją, 
sprawozdawczością i kontrolą projektu zintegrowanego pn.: „Kompleksowy system rozwijania 
kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - 
Subregion Białostocki 3.2.1”, pn.: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności 
osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki - Subregion Białostocki 3.2.2”    

6. Oświadczam, że nie byłem/byłam karany/karana karą zakazu dostępu do środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
2019 poz. 869 z późn. zm.). 

7. Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej oraz działalności gospodarczej w 
rolnictwie, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - wsparcie udzielone mi w 
projekcie nie będzie miało charakteru pomocy publicznej3. 

 
 

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

     (Miejscowość, data)                                                            (czytelny podpis Kandydata/Kandydatki) 

                                                           
3Zasady dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis zawarte są w: 
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 
Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis, 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488 z późn. zm.)  
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 
operacyjnych finansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073). 

http://www.bir.com.pl/
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