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FORMULARZ/ANKIETA REKRUTACYJNY
WYPEŁNIA ORGANIZATOR SZKOLENIA
Beneficjent

CONSULTOR SP. Z O.O.

Tytuł projektu

CZAS NA EKO-ZAWÓD!

Nr projektu

UDA-POKL.08.01.02-10-045/12

Priorytet

VIII – Regionalne kadry gospodarki

Działanie

8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie

8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Nazwa szkolenia
Nr grupy
Wpłynęło dnia
Podpis osoby
przyjmującej

WYPEŁNIA UCZESTNIK/UCZESTNICZKA
(Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza czytelnie, drukowanymi literami.)

I. DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI
Imię (imiona)
Nazwisko
PESEL
Wykształcenie
 Niższe


Podstawowe


Gimnazjalne

 Ponadgimnazjalne:
 Średnie ogólnokształcące
 Policealne
 Średnie zawodowe
 Zasadnicze zawodowe
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Pomaturalne

 Wyższe
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II. DANE KONTAKTOWE
Adres zamieszkania

1

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość
Kod pocztowy
Gmina
Powiat
Województwo
Obszar

 wiejski

 miejsko – wiejski

Tel. stacjonarny
Tel. komórkowy
E-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI
(NALEŻY WYPEŁNIĆ, JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA)

Ulica
Nr domu

Nr mieszkania

Miejscowość

Kod pocztowy

1

Według wykładni Kodeksu cywilnego.
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III. NAZWA SZKOLENIA
 Zielarstwo
Nazwa szkolenia
2
zawodowego

 Florystyka

 Agro-turystyka

 Rękodzieło artystyczne

.

IV. DODATKOWE DANE
Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

 Tak

Osoba bezrobotna:
W tym osoba
długotrwale
3
bezrobotna:

 Tak

W tym osoba kształcąca
się lub ucząca:

 Tak

 Nie

 Nie

 Tak

Osoba zatrudniona:
4

Rolnik :

2

 Nie

 Tak

Osoba nieaktywna zawodowo:

W tym:

 Nie


Tak


Nie

Zatrudniony w
średnim
8
przedsiębiorstwie:

 Nie

 Tak

 Nie

Proszę zaznaczyć pozycję szkolenia, którym jest Pan/Pani zainteresowany/a.
„Bezrobotny długotrwale – oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad dwunastu
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażów i przygotowania zawodowego dorosłych” (Ustawa O promocji
zatrudnienia… z dnia 19 grudnia 2008r.)
4
W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), to znaczy spełniam przynajmniej jeden
z poniższych warunków : a) Jestem pełnoletnią osobą fizyczną zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście
i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w moim posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego
użytków rolnych lub prowadzę działalność specjalną produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, bądź też jestem osobą,
która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia . b) Jestem małżonkiem - osoby wymienionej w pkt a) bez
względu na to czy gospodarstwo rolne stanowi współwłasność małżonków, czy też zorganizowane zostało na gruntach stanowiących własność odrębną
jednego lub każdego z nich - stale pracującym w tym gospodarstwie.
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Domownik rolnika :


Tak


Nie

Samozatrudniony


Tak


Nie

Zatrudniony w
8
mikroprzedsiębiorstwie:


Tak


Nie

Zatrudniony w małym
8
przedsiębiorstwie:


Tak


Nie

5

5

Zatrudniony w
dużym
6
przedsiębiorstwie:
Zatrudniony w
administracji
8
publicznej:
Zatrudniony w
organizacji
8
pozarządowej:
Pracownik w
gorszym położeniu:

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

Jestem uczniem/słuchaczem szkół dziennych:

 Tak

 Nie

Jestem studentem studiów dziennych:

 Tak

 Nie

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(Miejscowość, data)

(Czytelny podpis)

Przez co rozumie się osobę fizyczną bliską rolnikowi, która łącznie: a) ukończyła 16 lat, b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie
domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, tzn. w gminie, na której obszarze położona jest jedna z
nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem
stosunkiem pracy.
6
Jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także na podstawie umów
prawa cywilnego.
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