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ZAŁĄCZNIK NR 1 
DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

OŚWIADCZENIE REKRUTACYJNE  
do projektu „ŚLĄSKIE CENTRUM COACHINGU PI” nr WND-POKL.07.02.01-24-126/12 

Dane osoby zgłaszającej się do udziału w projekcie  
PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć (kobieta/mężczyzna)  

PESEL  

Data i miejsce urodzenia  

Wykształcenie 
(zaznacz „X” w odpowiednim polu) 

Brak   

Podstawowe  

Gimnazjalne  

Ponadgimnazjalne  

Pomaturalne  

wyższe  

ADRES ZAMIESZKANIA  

Ulica Nr domu/ Nr lokalu  

Kod pocztowy, Miejscowość / Powiat  

Obszar zamieszkania 
(zaznacz „X” w odpowiednim polu) 

Miejski   

Wiejski  

Województwo  

Telefon stacjonarny, Telefon komórkowy  

Adres poczty elektronicznej (email)  

STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (zaznacz „X” w odpowiednim polu): 

 Bezrobotny 

 Nieaktywny zawodowo 

 Zatrudniony, w tym: 

 Rolnik 

 Samozatrudniony 

 Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie 

 Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie 

 Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie 

 Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie 

 Zatrudniony w administracji publicznej 

 Zatrudniony w organizacji pozarządowej 
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POZOSTAŁE DANE (zaznacz „X” w odpowiednim polu) 

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną 
Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez uczestnika projektu pod opieką dziecka do lat 7 lub 
osoby zależnej zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z dnia 1 maja 2004). 

 Tak 

 Nie  

Przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej 
 Tak 

 Nie 

Posiadanie statusu migranta 
 Tak 

 Nie 

Posiadanie stopnia niepełnosprawności 
 Tak 

 Nie 

 

WYBÓR MODUŁU SZKOLENIOWEGO  

Interesuje mnie następująca forma wsparcia i jednocześnie oświadczam, że dotychczas nie korzystałem/am z 
tych form wsparcia w innych projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:  
 (zaznacz „X” w odpowiednim polu) 

COACHING INDYWIDUALNY i CYKL SZKOLEŃ COACHINGOWYCH  

 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. 
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych do celów rekrutacji w ramach projektu 
„Śląskie Centrum Coachingu PI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do przetwarzanych moich danych osobowych wraz z prawem do 
żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia. 

 

 
 
 
 

Miejscowość, data Czytelny PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 
 


