
 
   

 

 

 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu uczestnictwa w projekcie               

 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
do projektu  

„50 twarzy kwalifikacji” 

realizowanego w ramach Działania 10.2. Upowszechnianie kompetencji kluczowych 
wśród osób dorosłych, Osi Priorytetowej 10. Edukacja dla rozwoju regionu,  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się  
z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

„50 twarzy kwalifikacji” 
 
 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA: 

IMIĘ I NAZWISKO  

PESEL  

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 

TELEFON  

E-MAIL  

 
PYTANIA: 

1. Jestem osobą w wieku 25 lat lub więcej   TAK  NIE 

2. Zamieszkuję/ uczę się/ pracuję w rozumieniu Kodeksu Cywilnego  
na terenie województwa mazowieckiego 

 TAK  NIE 

3. Posiadam wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie  
(tj. wykształcenie ponadgimnazjalne, gimnazjalne, podstawowe lub niższe) 

 TAK  NIE 

4. Z własnej inicjatywy zgłaszam chęć nabycia umiejętności w zakresie 
TIK/ językowych 

 TAK  NIE 

5. Nie uczestniczyłem/am we wsparciu LLL (life long learning) 
oferowanym w tożsamym zakresie w ramach POKL w latach 2013-
2015 i RPO WM w latach 2014-2020. 

 TAK  NIE 

6. Jestem osobą, która ukończyła 50 rok życia  TAK  NIE 

7. Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia  TAK  NIE 



 
   

 

 

 

8. Jestem osobą z niepełnosprawnościami 

(niezbędne jest dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności lub innego 
dokumentu potwierdzającego stan zdrowia)  

 TAK  NIE 

9. Jestem zainteresowany/a udziałem w 
szkoleniu z zakresu: 
 

 

 języka angielskiego na poziomie A zgodnie 
z ESOKJ, 

 obsługi TIK na poziomie A ramy DIGCOMP 

(prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź) 

10. Nie posiadam znajomości języka angielskiego na poziomie A zgodnie z 

ESOKJ/ obsługi komputera na poziomie A ramy DIGCOMP* 

(*niewłaściwe skreślić zgodnie ze szkoleniem wybranym w punkcie 9) 

 TAK  NIE 

 
 

Oświadczenia 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie 

prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ATForum Damian Dmuchowski danych osobowych 

zawartych w powyższym kwestionariuszu do celów realizacji oraz ewaluacji projektu „50 twarzy 

kwalifikacji” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych). 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a że projekt pn. „50 twarzy kwalifikacji” jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej 10. 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.2. Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób 

dorosłych 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „50 twarzy 

kwalifikacji” i akceptuję jego warunki. 

Data 
  

Podpis kandydata 
 

 

  


