
 

 

 
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 

„Wykwalifikowane kadry sektora TSL wsparciem w rozwoju pomorskiej przedsiębiorczości” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie. Działanie 5.5 Kształtowanie Ustawiczne 

 

 

Data wpływu*  

*wypełnia Projektodawca 

 

 

 
I. DANE UCZESTNIKA 

Nazwisko i imię (imiona): 

Data urodzenia: Wiek: 

Płed: 
 

  kobieta                   mężczyzna PESEL: 

Wykształcenie  (proszę wstawid znak X przy wybranej pozycji) 
 

  niższe niż podstawowe 

 

ISCED 0 

  podstawowe (dotyczy osób, które ukooczyły szkołę podstawową)      ISCED 1 

  gimnazjalne  (dotyczy osób, które ukooczyły gimnazjum) ISCED 2 

  ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które ukooczyły Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum,       
uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające lub Zasadniczą szkołę zawodową) 

 

 

ISCED 3 

  

  policealne (dotyczy osób, które ukooczyły szkołę policealną)   

 

ISCED 4 

 
  wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub 

doktora) 

 

ISCED 5-8 

 

 
II. DANE KONTAKTOWE 

 

Województwo:  Powiat: 

 

Gmina: Miejscowośd: 

 

Ulica: Nr domu/ nr lokalu: 

 

Kod pocztowy: Poczta: 

 

Tel. kontaktowy: 

 

Adres e-mail: 



 

 

 

 
III. STATUS UCZESTNIKA NA RYNKU PRACY 

(proszę wstawid znak X przy wybranej pozycji): 

 Osoba pracująca                   Tak               Nie           w tym: 

 

 osoba pracująca w administracji publicznej  

 osoba pracująca w administracji samorządowej 

 osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

 inne  

 

 osoba pracująca w MMŚP*  (wymagane oświadczenie 
pracodawcy)                     

 osoba prowadząca działalnośd na własny rachunek                       

 osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie**                    

 

 

 

 Wykonywany zawód:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(stanowisko pracy) 

 

 

 Zatrudnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

(pełna nazwa firmy, NIP) 

 

 

 
IV. DODATKOWE INFORMACJE  (proszę wstawid znak X przy wybranej pozycji): 

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem,  
osobą obcego pochodzenia: 

 

  Tak         Nie 

  odmowa podania informacji 

Jestem osobą bezdomną / dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkao:  Tak     Nie 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami (wymagane orzeczenie) 
  Tak         Nie 

  odmowa podania informacji 

 

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 
powyżej) 

 

  Tak         Nie 

  odmowa podania informacji 

Uzyskane kategorie prawa jazdy: 

 
 kat. B; data wydania uprawnienia: ……………………..………. 

 

 kat. C; data wydania uprawnienia: ………………….…….……. 

 

 kat. CE; data wydania uprawnienia: ……………………………. 

 

 kat. D; data wydania uprawnienia: ……………………….……. 

  

 

 

 

 
* Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 

milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.  
** Przedsiębiorstwa, które zatrudnia przynajmniej 250 pracowników i których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR, lub 

roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EUR. 



 

 

 

 
V. WYBÓR SZKOLENIA (możliwośd wyboru kursów z jednego bloku programowego): 

 
 
 
 
 
Blok programowy 1

* 

 

   kurs prawa jazdy kat. C 

   kurs prawa jazdy kat. CE 

   kurs prawa jazdy kat. D 

   kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona (KWP) – przewóz rzeczy 

   kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona (KWP) – przewóz osób 

   kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (KWUP) – przewóz osób;  szkolenie dla osób 

posiadających  kalifikację na przewóz rzeczy. 

 

       *Proszę wybrad maksymalnie trzy kursy 

Blok programowy 2 

 

   kurs prawa jazdy kat. C 

   kurs prawa jazdy kat. D 

   kurs dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego 

 

Blok programowy 3    kurs certyfikat kompetencji zawodowych (CPC)  

Blok programowy 4 
    kurs operatora żurawia przenośnego (HDS) 

Blok programowy 5
* 

 

Szkolenia na maszyny i urządzenia techniczne: 
 

   Koparki jednonaczyniowe kl. III 

   Koparkoładowarki kl. III  

   Spycharki kl. III 

   Równiarki kl. I 

   Ładowarki jednonaczyniowe kl. III 

   Walce drogowe 

       *Proszę wybrad jeden kursy 

 

Oświadczam, że: 

 zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu oraz spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie 
Projektu „Wykwalifikowane kadry sektora TSL wsparciem w rozwoju pomorskiej przedsiębiorczości”, 

 zostałem/am poinformowany/a że, złożenie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 
udziału w projekcie, 

 zostałem/am poinformowany/a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych 
etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia, 

 zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Art. 233 Kodeksu Karnego) za 
składanie oświadczeo niezgodnych z prawdą lub zatajanie prawdy, niniejszym oświadczam, iż wszystkie 
informacje zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym do projektu „Wykwalifikowane kadry sektora TSL 
wsparciem w rozwoju pomorskiej przedsiębiorczości” są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  przedstawionych  przeze  mnie 
dokumentach dla potrzeb niezbędnych do procedury rekrutacji i realizacji projektu „Wykwalifikowane kadry 
sektora TSL wsparciem w rozwoju pomorskiej przedsiębiorczości” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

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

                                                                                                                                                    Data i czytelny podpis uczestnika 


