
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacyjnego 

 

FORMULARZ  REKRUTACYJNY 

do projektu pn. „Kształć się inteligentnie! Nabywaj kwalifikacje w zawodach związanych z Inteligentną 

specjalizacją województwa pomorskiego”  

nr: RPPM.05.05.00-22-0107/16 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Numer formularza*  

Data wpływu*  

*wypełnia Projektodawca 

 

I. DANE PERSONALNE: 

Nazwisko i imię (imiona):  

Data urodzenia:  

PESEL:  

Seria i nr dowodu osobistego  

Płeć  

 

II. WYKSZTAŁCENIE (proszę wstawić znak X przy wybranej pozycji): 

 brak (brak formalnego wykształcenia) 

 podstawowe (dotyczy osób, które ukończyły jedynie szkołę podstawową) 

 gimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły jedynie gimnazjum) 

 ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie średnie, średnie techniczne lub zasadnicze 
zawodowe) 

 policealne (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną/średnią, ale nie ukończyły studiów wyższych) 

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

III. ADRES ZAMIESZKANIA: 

Województwo:   

Powiat:  

Gmina:  

Miejscowość:  

Ulica:  



 

 

Nr domu/ nr lokalu:  

Kod pocztowy:  

Poczta:  

 

IV. DANE KONTAKTOWE 

Tel. kontaktowy:  

Adres e-mail:  

 

V. STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU  
(proszę wstawić znak X przy wybranej pozycji): 

   jestem osobą pracującą 

w tym:   osobą pracującą w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie, 

               osobą prowadzącą działalność na własny rachunek (proszę o załączenie wydruku z CEIDG), 

    osobą pracującą w podmiocie ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwie społecznym 

V.1. Wykonuję zawód:  

 

……………………………………………………………. 

(stanowisko pracy) 

V.2. Jestem zatrudniony w:  

 

…………………………………………………………….. 

(nazwa firmy, NIP) 
 

VI. STATUS OSOBY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 
(proszę wstawić znak X przy wybranej pozycji): 

 posiadam status osoby należącej do mniejszości narodowej lub etnicznej, migranta lub osoby obcego 
pochodzenia  

 jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

 jestem osobą niepełnosprawną  

 przebywam w gospodarstwie domowym, w którym nikt nie pracuje  

     w tym:  w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 samotnie wychowuję dzieci pozostające na moim utrzymaniu (przynajmniej jedno dziecko w wieku do  
      18 roku życia) 

 pozostaję w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. WYBÓR SZKOLENIA (proszę wstawić znak X przy wybranej pozycji): 

   spawanie acetylenowo – tlenowe  - 311 stale Poziom 2 wykonywanie spoin czołowych blach 

 Egzamin DNV 

 Egzamin Instytut Spawalnictwa 

   spawanie acetylenowo – tlenowe – 311 stale Poziom 3 wykonywanie spoin czołowych rur 

 Egzamin DNV 

 Egzamin Instytut Spawalnictwa 

   spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111 stale Poziom 1 wykonywanie spoin pachwinowych 

 Egzamin DNV 

 Egzamin Instytut Spawalnictwa 

  spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111 stale Poziom 2 wykonywanie spoin czołowych blach 

 Egzamin DNV 

 Egzamin Instytut Spawalnictwa 

   spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111 stale Poziom 3 wykonywanie spoin czołowych rur 

 Egzamin DNV 

 Egzamin Instytut Spawalnictwa 

  spawanie MAG drutem elektrodowym – 135/136/138 stale Poziom 1 wykonywanie spoin pachwinowych 

 Egzamin DNV 

 Egzamin Instytut Spawalnictwa 

  spawanie MAG drutem elektrodowym – 135/136/138 stale Poziom 2 wykonywanie spoin czołowych blach 

 Egzamin DNV 

 Egzamin Instytut Spawalnictwa 

  spawanie MAG drutem elektrodowym – 135/136/138 stale Poziom 3 wykonywanie spoin czołowych rur 

 Egzamin DNV 

 Egzamin Instytut Spawalnictwa 

   spawanie MIG drutem elektrodowym litym – 131 aluminium Poziom 1 wykonywanie spoin pachwinowych 

 Egzamin DNV 

 Egzamin Instytut Spawalnictwa 

   spawanie MIG drutem elektrodowym litym – 131 aluminium Poziom 2 wykonywanie spoin czołowych     
blach 

 Egzamin DNV 

 Egzamin Instytut Spawalnictwa 

   spawanie TIG stopiwem litym – 141 aluminium Poziom 1 wykonywanie spoin pachwinowych 

 Egzamin DNV 

 Egzamin Instytut Spawalnictwa 

   spawanie TIG stopiwem litym – 141 aluminium Poziom 2 wykonywanie spoin czołowych blach 



 

 

 Egzamin DNV 

 Egzamin Instytut Spawalnictwa 

   spawanie TIG stopiwem litym – 141 aluminium Poziom 3 wykonywanie spoin czołowych rur 

 Egzamin DNV 

 Egzamin Instytut Spawalnictwa 

   obsługa wózków jezdniowych 

    Inne ……………………………………………………… 

 
 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1.1 Deklaracja udziału w projekcie 

Załącznik 1.2  Oświadczenia w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów operacyjnych  
Załącznik 1.3 Oświadczenie w odniesieniu do zbiorów: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 – dane uczestników indywidualnych 
 

 

……………………………………………… 

Data i podpis uczestnika 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gdańsku, na 
potrzeby rekrutacji do projektu „Kształć się inteligentnie! Nabywaj kwalifikacje w zawodach związanych z Inteligentną 
specjalizacją województwa pomorskiego”. Zobowiązuje się do uzupełniania podanych danych po zakwalifikowaniu mnie do 
udziału w projekcie, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące Projekt oraz wyrażenia zgody do przetwarzania 
moich danych osobowych w sposób wymagany przez Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego. 

 

……………………………………………… 
Data i podpis uczestnika 
 


