
 
 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
„Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej -

 SOLIDWORKS/CNC” 

w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014 – 2020 

Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych 
    

 
 

 
Wiek w chwili przystąpienia do projektu: 

 

 

 
 

 
POZIOM WYKSZTAŁCENIA 

 
 

Poziom wykształcenia 
(proszę zaznaczyć X we 

właściwym miejscu 
wybierając jedno 

ostatnie ukończone 
wykształcenie tzn. 

najwyższej) 

 Niższe niż podstawowe 
 Podstawowe  

 Gimnazjalne 
 Ponadgimnazjalne 
 Policealne 
 Wyższe pierwszego stopnia (licencjat) 
 Wyższe drugiego stopnia (magister, studia podyplomowe) 
 Wyższe trzeciego stopnia (doktoranckie) 

 
 

KRYTERIA DOTYCZĄCE STATUSU KANDYDATA NA RYNKU PRACY: 

Określenie 
statusu 

Kandydata        
na rynku pracy 

(proszę 

zaznaczyć x w 

właściwym 

miejscu) 

 

 

 
OSOBA BEZROBOTNA1 
 

 
OSOBA BIERNA ZAWODOWO2 (NIEPRACUJĄCA I NIEZAREJESTROWANA  
W URZĘDZIE PRACY JAKO BEZROBOTNA) 

  OSOBA PRACUJĄCA  

                                                 
1 osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby 

zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 
2 osoba, która w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 

INFORMACJE  PODSTAWOWE 

Imię (Imiona)  Nazwisko  

PESEL  Płeć    Kobieta   Mężczyzna 

Miejsce urodzenia  Data urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica  Nr domu/nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Województwo  Powiat  

Gmina  Obszar   Miejski   Wiejski 

Tel. kontaktowy  E-mail  



 
 

 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DOTYCZĄCE GRUPY DOCELOWEJ: 

 

Przynależność 
Kandydata do 

grupy docelowej 
(proszę 

zaznaczyć x       
w każdym 
właściwym 
miejscu) 

 OSOBA POWYŻEJ 50 R.Ż.3 

 OSOBA O NISKICH KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH4 

 KOBIETA 

 OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  

 OSOBA ZAMIESZKAŁA NA TERENACH WIEJSKICH 

 
 

DODATKOWE INFORMACJE 

Przynależność Kandydata 
do kategorii 

(proszę zaznaczyć x w każdym 
właściwym miejscu) 

 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia 
 

 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 

 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej  

 

 

 
 

 
....................................................  

Czytelny podpis Uczestnika Projektu  

                                                 
3 osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin). Wiek uczestników określany 

jest na podstawie daty urodzenia i ustalany na dzień przystąpienia do udziału w projekcie. 
4 oznacza to osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum 

profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). 

DANE DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH 

Zatrudniony w (nazwa instytucji / 
przedsiębiorstwa): 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wykonywany zawód (właściwe 

zaznaczyć):  

 nauczyciel kształcenia zawodowego 
 

 nauczyciel kształcenia ogólnego 
 

 nauczyciel wychowania przedszkolnego 
 

 pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

 
 pracownik instytucji rynku pracy  

 
 pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

 
 rolnik 

 
 kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

 
 pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

 
 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

 
 pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 
 instruktor praktycznej nauki zawodu 

 
 inny  

 


