Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu

Formularz zgłoszeniowy
do Projektu pn.; „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”
Wypełnia Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji:
Zgłoszenie nr:

/8.3.2/

/………/

Data wpływu formularza: ___.___.2017

Podpis os. przyjmującej

DANE OSOBOWE
Imię (imiona)

tak

Orzeczenie o
1
niepełnosprawności

Nazwisko
PŁEĆ

PESEL
Telefon
kontaktowy

nie

Mężczyzna

Kobieta

e-mail

DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA (ADRES ZAMIESZKANIA)
Należy podać adres zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu. Adres
ten powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
Kod pocztowy

-

Poczta

Gmina

Powiat

Województwo

WYKSZTAŁCENIE
(należy zaznaczyć X właściwy poziom)

Brak

Podstawowe

Gimnazjalne

Ponadgminazjalne (liceum,

Policealne (np. szkoła

technikum, szkoła zawodowa)

pomaturalna)

Wyższe

AKTUALNY STATUS ZAWODOWY / INNE INFORMACJE
Bezrobotny/a

Bierny/a
3
zawodowo

2

Branża budowlana:

Tak

Pracujący/a

4

Nie

Dodatkowe aktualne kwalifikacje, uprawnienia:
kursy, szkolenia w zakresie obsługi maszyn do robót budowlanych, urządzeń transportu bliskiego, kwalifikacje SEP – owskie

Tak
Nie

Jeżeli TAK to jakie?
Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je
sam!” i potrzebę podniesienia własnych kwalifikacji poprzez udział w kursach zawodowych
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Tak
Nie
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PREFEROWANY KURS ZAWODOWY
CZĘŚĆ PIERWSZA
Kursy rzemieślnicze przygotowujące do uzyskania kwalifikacji czeladnika w określonym zawodzie, zakończone
egzaminem czeladniczym. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma świadectwo czeladnicze wraz z legalizacją (wybór kursu w tej
części nie jest obowiązkowy)
Proszę zaznaczyć „X”” wyłącznie przy jednym kursie:
betoniarz zbrojarz

betoniarz

blacharz izolacji przemysłowych

elektryk

glazurnik

kamieniarz

malarz tapeciarz

monter instalacji gazowych

monter instalacji i urządzeń sanitarnych

monter izolacji budowlanych

monter sieci cieplnych

monter sieci gazowych

monter sieci wodnych i
kanalizacyjnych
monter sieci, instalacji i urządzeń
sanitarnych

monter sieci konstrukcji budowlanych

monter sieci izolacji przemysłowych

monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

murarz tynkarz

murarz

parkieciarz

posadzkarz

stolarz budowlany

stolarz

szklarz budowlany

Monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie

termoizoler

Uczestnik, który zgłosi chęć uczestnictwa w szkoleniu z części pierwszej- nieobowiązkowej będzie miał pierwszeństwo
w zakwalifikowaniu się do kursów z części drugiej
CZĘŚĆ DRUGA
Grupa A. Kursy przygotowawcze w zakresie Dozoru „D” lub Eksploatacji „E”, zakończone egzaminem państwowym zdawanym

przed Upoważnioną Komisją Kwalifikacyjną. Uczestnik Projektu po zdaniu egzaminu otrzyma Świadectwo kwalifikacyjne „E” lub „D” w wybranej
gr. G1, G2, G3

Grupa B. Kursy przygotowawcze w zakresie obsługi maszyn, urządzeń roboczych i budowlanych, zakończone egzaminem

państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Uczestnik
Projektu po zdaniu egzaminu otrzyma świadectwo i książeczkę operatora wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
Skalnego

Grupa C. Kursy przygotowawcze w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTD), zakończone egzaminem

państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Uczestnik Projektu po zdaniu egzaminu
otrzyma świadectwo i książeczkę operatora wydane przez UDT

Proszę zaznaczyć „X”” wyłącznie przy jednym kursie ze wszystkich trzech grup a, b, c.
Grupa A.
elektryczny G1

energetyczny G2

gazowy G3

Grupa B.
operator ładowarki

operator koparko - ładowarki

operator spycharki

operator betoniarki*

operator równiarki

operator zagęszczarek i ubijaków
wibracyjnych*
operator pomp do mieszanki
betonowej

operator maszyn do produkcji
mieszanek betonowych

operator narzędzi udarowych ręcznych*

operator podajników do betonu

montażysta rusztowań budowlanych

operator koparki

operator agregatów tynkarskich*

Grupa C.
operator wciągników hakowych

operator wciągników sterowanych z
kabiny

operator podestów ruchomych
wiszących, masztowych i
stacjonarnych
operator suwnic sterowanych z
poziomu roboczego

operator dźwigów budowlanych z
obsługą towarową
operator podestów ruchomych
przejezdnych wolnobieżnych,
przewoźne oraz samojezdne

operator dźwigów budowlanych z
obsługą towarowo- osobowych
operator suwnic sterowanych z kabiny
operator żurawi samojezdnych,
wieżowych

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, kursy te nie będą
zakończone egzaminem państwowym oraz nabyciem kwalifikacji.
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OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Projektu i akceptuję jego warunki.
2. Oświadczam, że zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie Projektu i Formularzu zgłoszeniowym jestem
uprawniony/-a do uczestnictwa w projekcie.
3. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Jestem świadomy(-a), że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w
projekcie.
5.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu
rekrutacyjnym zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922 ze zm.) przez Beneficjenta do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji
projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta z obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej
WRPO 2014+ wynikających z umowy nr RPWP.08.03.02-30-0034/16. Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie
danych w przyszłości pod warunkiem, że nie zostanie zmieniony cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałem(-am)
poinformowany(-a) o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz możliwości ich poprawiania,
przetwarzanych przez Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata, ul. Malczewskiego 7/82, 35-114 Rzeszów

Uprzedzony(-a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym Formularzu są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym

………...……………….……………………
data i czytelny podpis
Informacje/wyjaśnienia:
1 Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami
psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).
2 Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby
zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami
bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako
bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również
osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych.
3 Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci
studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w
pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są
uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby
prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za
bierne zawodowo.
4 Osoby pracujące – to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści
rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór
pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą,
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:
-Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli
przedsiębiorstwo nie osiąga zysków,
- Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie
zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego
gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc
dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach).
-Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub
instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny
uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą,
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego
gospodarstwa domowego;
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