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Załącznik 1 
 

Poniższe pole wypełnia personel Projektu 

Wpływ Formularza rekrutacyjnego 

Data  

Numer  

Podpis przyjmującego  

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

Projekt pt. „Nabywamy kompetencje cyfrowe” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez 

Stawil sp. z o.o., na podstawie Umowy nr RPPK.09.03.00-18-0100/20-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

DANE POTENCJALNEGO UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI 1 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Tel. kontaktowy  

E-mail  

PESEL            

Płeć 
☐ Kobieta 

☐ Mężczyzna 

Poziom wykształcenia 

☐ Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

☐ Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

☐ Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej, wykształcenie 

średnie lub zasadnicze zawodowe) 

☐ Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie 

szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

☐ Wyższe (ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

Wiek w chwili przystąpienia do 
Projektu 

 

                                                      
1 Warunkiem rozpatrzenia formularza jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól elektronicznie lub odręcznie w sposób czytelny. 

Należy zaznaczyć znakiem „X” odpowiednie kratki w przypadku pól do wyboru. Każde pole powinno być wypełnione (zaznaczone tak, 

nie, nie dotyczy). 
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DANE ADRESOWE 

Miejscowość  Ulica  

Nr budynku  Nr lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

Gmina  Powiat  

Województwo  Obszar 
☐ Miejski 

☐ Wiejski 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że posiadam 
wykształcenie: 

☐ gimnazjalne lub niższe 

☐ ponadgimnazjalne (średnie)  

☐ policealne lub wyższe 

Oświadczam, że zamieszkuję 
w mieście średnim, w tym 
w mieście tracącym funkcje 
społeczno-gospodarcze2: 

☐ TAK 

☐ NIE 

Oświadczam, że uczestniczę 
lub uczestniczyłam/-em 
w podobnym wsparciu / w 
innym projekcie finansowanym 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w szczególności 
w ramach poprzednich edycji 
konkursu w działaniu 9.3: 

☐ TAK 

☐ NIE 

Oświadczam, że jestem 
rodzicem posiadającym Kartę 
Dużej Rodziny: 

☐ TAK (należy załączyć kserokopię Karty Dużej Rodziny) 

☐ NIE 

Oświadczam, że prowadzę 
działalność gospodarczą: 

☐ TAK 

☐ NIE 

Oświadczam, że jestem 
z własnej inicjatywy 
zainteresowana/-y 
nabyciem/uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności, 
kompetencji lub kwalifikacji 
cyfrowych: 

☐ TAK 

☐ NIE 

                                                      
2 Miasto średnie, w tym miasto tracące funkcje społeczno-gospodarcze to jedno z wymienionych miast: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, 

Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. 
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Oświadczam, że jestem osobą 
z niepełnosprawnościami: 

☐ TAK (należy załączyć kserokopię orzeczenia o nadanym stopniu niepełnosprawności lub 

dokumentu równoważnego); konieczne jest wypełnienie pola poniżej) 

☐ NIE 

Prosimy o podanie zakresu 
koniecznych udogodnień, 
które ewentualnie moglibyśmy 
zapewnić - max 500 znaków 

 

 

 

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

miejscowość, data CZYTELNY podpis Potencjalnego/-nej Uczestnika/-czki Projektu 

 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 

za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że dane podane przeze mnie w niniejszym formularzu rekrutacyjnym, w tym wszystkie 

oświadczenia i załączone zaświadczenia oraz inne dokumenty (jeżeli dotyczy) są zgodne z prawdą. 

 

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

miejscowość, data CZYTELNY podpis Potencjalnego/-nej Uczestnika/-czki Projektu 

Oświadczam, że: 

a) Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz dokumentacją projektową i zobowiązuję 

się do przestrzegania ich zapisów. 

b) Zapoznałem/zapoznałam się z kryteriami kwalifikacji do udziału w Projekcie oraz z zasadami rekrutacji i udziału w Projekcie pn. 

„Nabywamy kompetencje cyfrowe” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Akceptuję wszystkie 

postanowienia ww. Regulaminu oraz spełniam kryteria uczestnictwa w Projekcie określone w ww. Regulaminie. 

c) Przyjmuję do wiadomości, że podane przeze mnie informacje mogą zostać zweryfikowane przez Beneficjenta Projektu pod 

względem ich zgodności z prawdą i stanem faktycznym. 

d) Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. 

W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wnosił/wnosiła żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do 

Beneficjenta Projektu – Stawil Sp. z o. o. 

e) Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Beneficjenta Projektu o zmianie jakichkolwiek danych podanych 

w dokumentach rekrutacyjnych w tym danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu rekrutacyjnym. 

f) Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą telefoniczną i/lub elektroniczną (e-mail). 

g) Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020. 

h) Dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w Projekcie są prawdziwe. Podanie moich danych 

osobowych jest dobrowolne aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia 

w ramach Projektu. 

i) W stosunku do mnie Beneficjent spełnił należycie obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 RODO3. 

j) Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

formularzu przez Stawil sp. z o.o. do celów niezbędnych przy procesie rekrutacji i realizacji Projektu. Przetwarzanie moich danych 

osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia 

                                                      
3 Informacje prawem wymagane dostępne są pod adresem strony internetowej Beneficjenta https://stawil.pl 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,  

 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), 

 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

k) Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020, dalej „zbiór danych RPO WP 2014-2020” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący funkcję Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z siedzibą: 35-010 

Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4. 

l) Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych, dalej „zbiór danych CST”, jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, z siedzibą w: 00-926 

Warszawa, ul. Wspólna 2/4. 

 

 

 

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

miejscowość, data CZYTELNY podpis Potencjalnego/-nej Uczestnika/-czki Projektu 

 

 

Do Formularza rekrutacyjnego należy dołączyć następujące załączniki: 

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 

2. Formularz „Dodatkowe informacje dotyczące wsparcia w Projekcie” 

 

 


