
 
 

  

 
 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY na szkolenie z tematyki*: 

 Kurs samoobrony   Język angielski poziom A1 

 Język angielski poziom A2   Język niemiecki poziom A1 
*należy wybrać tylko jedno z proponowanych szkoleń 

realizowane w ramach projektu „Uczelnia dla III wieku” 
Projekt „Uczelnia dla III wieku” realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest współfinansowany 

ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr umowy POWR.03.01.00-00-T137/18. 

 

A. DANE UCZESTNIKA: 

 

a) Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………. 
 

b) Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………………………….. 
 

c) Nr ewidencyjny PESEL: ………………………………………… Brak numeru PESEL  
 

d) Numer paszportu (tylko w przypadku cudzoziemców) ……………………………….. 
 

e) Wiek w chwili przystąpienia do projektu …………………………………………………… 
 

f) Płeć                   Kobieta                Mężczyzna  
 

g) Wykształcenie (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 
 

 Podstawowe    (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej). 

 Gimnazjalne  (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej). 

 Ponadgimnazjalne  (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średnie j - wykształcenie średnie 

lub zasadnicze zawodowe). 

 Policealne  (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły 

średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym).     

 Wyższe  (Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym). 

 

B. DANE KONTAKTOWE: 

 
a) Województwo …………………………..…………. b) Powiat ……………………………………… 

c) Miejscowość ………………………….……………..  d) Kod pocztowy ………………..…………  

e) Ulica ……………………………………….……… nr budynku …………… nr lokalu …………….. 

f) Telefon ………………………………… g) E-mail ………………………………………………………. 

C. STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (zaznaczyć odpowiedni 

kwadrat) 

a)   Osoba bezrobotna  niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

i.   osoba długotrwale bezrobotna 

ii.   inne 



 
 

  

 
 

 

b)   Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

i.   osoba długotrwale bezrobotna 

ii.   inne 

c)   Osoba bierna zawodowo, w tym: 

i.   osoba ucząca się  

ii.   osoba nieucząca się w kształceniu lub szkoleniu 

d)   Osoba pracująca, w tym: 

i. wykonywany zawód:…………………………………………………………….. 

ii. zatrudniona/y w:…………………………………………………………………. 

D. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (zaznaczyć 

odpowiedni kwadrat) 
 

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

Tak                  Nie         Odmowa podania informacji  

b) Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępem do mieszkań 

Tak                  Nie         Odmowa podania informacji  

c) Osoba z niepełnosprawnościami 

Tak                  Nie         Odmowa podania informacji  

d) Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) 

Tak                  Nie         Odmowa podania informacji  

Czy brał/a Pan/Pani udział w szkoleniach z tej samej tematyki w ciągu ostatniego roku? 

  TAK                    NIE 

Czy brał/a Pan/Pani udział w innych szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Uczelnia dla III wieku”? 

  TAK                    NIE 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że projekt „Uczelnia dla III wieku” jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. (dalej 
„RODO”) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu 
rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji na szkolenie dla pracowników WSIiZ w ramach projektu 
„Uczelnia dla III wieku” realizowanego przez  Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) z siedzibą w Rzeszowie, ul. 
Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. W razie 
rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych 
osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich. 

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: akademia50@wsiz.rzeszow.pl 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam iż wszelkie podane przeze 

mnie informacje na dzień ………………………… są kompletne i zgodne z prawdą. 

 

Rzeszów, …………...........…… r.      …………..…….………………………………………..… 
             (miejscowość, data)         (czytelny podpis) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wpłynęło: 

 
Data:………………………………………….   Godzina…………………………      Podpis osoby przyjmującej………………………………………………….. 

 

mailto:akademia50@wsiz.rzeszow.pl

