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FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PRZEPROWADZENIA BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH, ANKIET I 

ANALIZY LABORATORYJNEJ PRÓBEK KRWI 

 DO PROJEKTU nr RPWM.10.07.00-28-0003/19 

pn. „Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim” 

 

Niniejszy formularz dotyczy podania niezbędnych danych do uczestnictwa w projekcie pn. „„Profilaktyka zakaźnych chorób 

odkleszczowych w województwie warmińsko-mazurskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 – Regionalny rynek pracy, Działania 10.07 Aktywne i 

zdrowe starzenie się – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO 

WWM 2014-2020). 

W przypadku zakwalifikowania się do projektu, dane osobowe zostaną wprowadzone do aplikacji głównej centralnego systemu 

teleinformatycznego (SL2014). Jest to system wspierający realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek 

odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

UWAGA 

Formularz powinien być wypełniony w sposób czytelny i bez skreśleń. Każdy punkt musi być wypełniony, jeśli nie dotyczy, proszę wpisać 

odpowiednio BRAK lub NIE DOTYCZY 

W przypadku jakichkolwiek skreśleń, proszę postawić parafkę obok skreślenia, a następnie zaznaczyć/wpisać prawidłową odpowiedź. 

DANE UCZESTNIKA OTRZYMUJĄCEGO WSPARCIE 

Imię  

Nazwisko  

PESEL            

Dane kontaktowe (zamieszkania) 

Województwo  

Powiat   Gmina  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Telefon  

Adres e-mail  

Wykształcenie 

 niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia) 

 podstawowe (ukończona szkoła podstawowa lub podstawowe studium zawodowe) 

 gimnazjalne (ukończona szkoła gimnazjalna) 

 ponadgimnazjalne (ukończona szkoła średnia licealna lub zawodowa, zasadniczo zawodowa) 

 policealne (wykształcenie na poziomie powyżej szkoły średniej, które jednocześnie nie jest 

wykształceniem wyższym) 

 wyższe (uzyskany tytuł licencjata, magistra, inżyniera, doktora lub ukończone studia 

podyplomowe lub doktoranckie) 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU NA RYNKU PRACY W CHWILI ZGŁOSZENIA SIĘ DO PROJEKTU 

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie 

pracy  
 osoba długotrwale bezrobotna 

 inne 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie 

pracy  
 osoba długotrwale bezrobotna 

 inne 

Osoba bierna zawodowo 
 osoba ucząca się 

 osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu 

 inne 
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Osoba pracująca 

 osoba pracująca w administracji rządowej 

 osoba pracująca w administracji samorządowej 

 osoba pracująca w MMŚP (małym lub średnim 
przedsiębiorstwie) 

 osoba pracująca w organizacji pozarządowej 

 osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

 osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie 

 inne 

Wykonywany zawód  

(należy wypełnić w przypadku wybrania wartości 

osoba pracująca) 

 instruktor praktycznej nauki zawodu 

 nauczyciel kształcenia ogólnego 

 nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 nauczyciel kształcenia zawodowego 

 pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  

 kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji 
społecznej  

 pracownik instytucji rynku pracy 

 pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  

 pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej 

 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  

 pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 rolnik 

 inny 

Miejsce zatrudnienia  

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI ZGŁOSZENIA SIĘ DO PROJEKTU 

Posiada status osoby z niepełnosprawnościami (dane wrażliwe) 
*w przypadku „tak” przedkładam kopię zaświadczenia o niepełnosprawności 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

 tak   nie 

 odmowa podania infor. 

Jestem: 

Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, 

osoba obcego pochodzenia (dane wrażliwe) 
 tak   nie 

 odmowa podania infor. 

Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem dostępu do mieszkań  tak   nie 

Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 

poniżej) (dane wrażliwe) 

 tak jakiej? 

................ 
 nie 

 odmowa podania infor. 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że: 

1. zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji w projekcie „„Profilaktyka zakaźnych chorób odkleszczowych w 

województwie warmińsko-mazurskim”, zwanym dalej Regulaminem i w pełni akceptuję jego zapisy, 

2. jestem przedstawicielem grupy docelowej wymienionej w ww. Regulaminie, 

3. został(em)/am poinformowan(y)/a, że Projekt jest realizowany w ramach RPO WWM na lata 2014-2020 i jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

4. wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i ewaluacyjnych, które odbędą się w trakcie realizacji Projektu i po 

jego zakończeniu, 

5. w przypadku niezakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę wnosił/a żadnych zastrzeżeń ani roszczeń, 

6. w przypadku zakwalifikowania się do Projektu zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach 

dotyczących podanych danych, o ile one wystąpią w trakcie trwania Projektu, 

7. podane dane są zgodne z prawdą, 

8. prawdziwość zawartych powyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

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

Miejscowość i data                                                                                Czytelny podpis uczestnika projektu 


