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Data wpłynięcia: ………………… 

Podpis osoby przyjmującej: ….……………… 

 

 

ANKIETA REKRUTACYJNA 
do udziału w projekcie: „Komputer oknem na  świat dla osób dorosłych z Podkarpacia” 

nr RPPK.09.03.00-18-0250/16 realizowanym przez OPTeam SA w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś IX Jakość edukacji 

i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK 

i języków obcych 

 

 

DANE KANDYDATA DO PROJEKTU 

1. Imię: 2. Nazwisko: 

3. Płeć: ☐ K   ☐ M 

 

4. Data urodzenia: ……………………… 

 

 Miejsce: ……….…… 

 

 Wiek: ……………… 

5. PESEL: 

           
 

 

6. Adres zamieszkania: 

 

ul. ………………………………………………… 

nr domu/mieszkania: …………………………….. 

miejscowość: …………………………………….. 

obszar:       ☐ wiejski       ☐ miejski 

kod pocztowy: …………………………………… 

poczta: …………………………………………… 

powiat: …………………………………………… 

gmina:…………………………………………….. 

województwo: …………………………………… 

 

7. Dane kontaktowe i inne: 

 

tel. stacjonarny: 

……………………….. 

tel. komórkowy: 

………………………. 

e-mail: 

………………………………… 

Opieka nad dzieckiem do lat 7 lub 

opieka nad osobą zależną: 

 

    ☐ TAK       ☐ NIE 
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8. Wykształcenie:  

☐ niższe niż podstawowe  

☐ podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

☐ gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

☐ ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej 

szkoły zawodowej) 

☐ Policealne 

☐ Wyższe 

UWAGA! Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie 

z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, 

liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy uczestnik 

posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicję osób o niskich 

kwalifikacjach. 
 

9. Status kandydata do projektu: 

o Bezrobotna/y zarejestrowana/y w PUP: 

☐ TAK 

☐ TAK, w tym osoba długotrwale bezrobotna 

☐ NIE 

o Bezrobotna/y niezarejestrowana/y w PUP: 

☐ TAK 

☐ NIE 

o Osoba bierna zawodowo, w tym: 

☐ Osoba ucząca się  

☐ Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

o Osoba pracująca: 

Wykonywany zawód………………………………………………….. 

Nazwa i adres miejsca pracy………………………………………………………….. 

o Inne…………………………… 

o Osoba niepełnosprawna: 

☐ TAK 

☐ NIE 
IDENTYFIKACJA SPECJALNYCH POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

☐ DOTYCZY       ☐ NIE DOTYCZY 

Czy zgłasza Pan / Pani specjalne potrzeby / ułatwienia w trakcie uczestnictwa w 

projekcie?........................................................................................................... 

 osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia, osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają 

one wszystkich trzech kryteriów. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli 

spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 

bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami 
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bezrobotnymi (Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w 

związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego). 

osoby długotrwale bezrobotne – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" – osoby bezrobotne nieprzerwanie 

przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).  

 

10. Przynależność Kandydata do kategorii, jeśli dotyczy (proszę zaznaczyć x w każdym 

właściwym miejscu) 

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

pochodzenia 

☐ Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

☐ Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 

☐ W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

☐ Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 

pozostających na utrzymaniu 

☐ Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

11. Oświadczam, że chcę uczestniczyć w szkoleniach komputerowych z certyfikatami ECDL 

PROFILE DIGCOMP: 

☐ na poziomie podstawowym – 108 godz. lekcyjnych (Moduły: Podstawy pracy z 

komputerem, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne, Rozwiązywanie 

problemów) 

☐ na poziomie średniozaawansowanym – 108 godz. lekcyjnych (Moduły: Podstawy 

pracy z komputerem, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne, Bezpieczeństwo 

IT, Rozwiązywanie problemów) 

12. Preferowane: dzień i czas szkolenia (proszę o zaznaczenie jak największej liczby 

możliwych opcji – zwiększy to szansę na szybsze utworzenie poszczególnych grup) 

☐ godziny popołudniowe 

☐ godziny przedpołudniowe 

☐ codziennie 

☐ w dniach: poniedziałek, środa, piątek 

☐ w dniach: wtorek, czwartek, sobota 

☐ w niedziele 

☐ inne………………………… 

13. Źródła informacji o projekcie: 

☐ strona internetowa  

☐ plakaty/ulotki 

☐ znajomi 

☐ inne (jakie?) ……………………………………………………….. 
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14. Oświadczam, że: 
Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w Projekcie, wyrażam chęć uczestnictwa w nim i 

spełniam wymogi do tego uprawniające. 
 

Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

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.)  
 

Wyrażam zgodę na udział w badaniach ewaluacyjnych. 
 

Zapoznałem/am się i akceptuję treść i warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 
 

Zostałem/am poinformowany/a o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie: 

1. Jestem osobą w wieku 25 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach 

lub 

jestem osobą w wieku 50 lat i więcej*. 

2. Jestem osobą, która się uczy, pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa 

podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 

Oświadczam, że spełniam wyżej wymienione kryteria grupy docelowej. 
 

Oświadczam, że wykazuję największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadam największe 

potrzeby w dostępie do edukacji oraz z własnej inicjatywy jestem zainteresowana/y zdobyciem, 

podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych. 
 

Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie 

nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy oraz oświadczam, że wszystkie informacje 

zawarte w ankiecie rekrutacyjnej są aktualne oraz zgodne z prawdą. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

…………………………………………. 

miejscowość, data 

 

   

…………………………………………. 

czytelny podpis Kandydata 
 

 

NR WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW: DOTYCZY 
NIE 

DOTYCZY 

1. Oświadczenie Kandydata o spełnianiu kryteriów i opcjonalnie kryteriów 

dodatkowych (oryginał) 
x ☐ 

2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał) potwierdzające 

status osoby bezrobotnej / długotrwale bezrobotnej (jeśli dotyczy) 
☐ ☐ 

3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) ☐ ☐ 

4. Zaświadczenie ze szkoły lub zakładu pracy – dotyczy osób, które nie 

zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego 
☐ ☐ 

5. Zaświadczenie z ZUS o przerwie w pracy związanej z macierzyństwem  

(w przypadku osób zarejestrowanych w ZUS - jeśli dotyczy) 
☐ ☐ 

 


