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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 
FACHOWIEC W ZAWODZIE 

 
 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej w ramach POKL 
Priorytetu IX: „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.3 „Upowszechnianie 
formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” przygotowało projekt: 
FACHOWIEC W ZAWODZIE.  
Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy.  
 
Zaadresowany jest do wszystkich osób dorosłych pracujących i niepracujących, mieszkających na 
terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy chcą uzupełnić lub podwyższyć swoje 
kwalifikacje zawodowe, poprzez przystąpienie do egzaminu państwowego w celu zdobycia tytułu 
zawodowego lub tytułu zawodowego mistrza w zawodach: fryzjer, operator obrabiarek 
skrawających, kucharz małej gastronomii lub sprzedawca.  
 
Udział w projekcie jest szansą dla wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność 
na rynku pracy, zdobyć nowe umiejętności i podwyższyć kwalifikacje. Projekt jest finansowany ze 
środków Unii Europejskiej.  
Udział w projekcie jest bezpłatny.  

  
Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie: www.fachowiecwzawodzie.pl 
lub uzyskać w naszej siedzibie:   
 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego 
ul. Hallera 6; 41- 709 Ruda Śląska;  

tel./fax: 32 2443810; 32 2487380; kom.: 609440676; 505468048. 
 
  

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.  

Dane personalne:  

Imię (imiona):  

Nazwisko:  

Płeć:  Kobieta                                           Mężczyzna 

Wiek w chwili 
przystąpienia do 
projektu: 

 

Miejsce urodzenia:  Województwo: 

PESEL:  

Wykształcenie:  podstawowe      gimnazjalne    ponadgimnazjalne 
                                                                                                                      

 pomaturalne     wyższe                                                                                 
 

Opieka nad dziećmi do 
lat 7 lub opieka nad 
osobą zależną 

 

 tak                                                  nie 

http://www.fachowiecwzawodzie.pl/
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Adres zamieszkania: 

Miejscowość:  
Ulica:  

Nr domu:  Nr lokalu: 

Kod pocztowy:  

Województwo:  Powiat: 

 

Kontakt :  

Telefon domowy:  
Telefon kom.:  
Adres do 
korespondencji (jeżeli 
jest inny niż adres 
zamieszkania) 

 

Adres e-mail:  
 
Dane dotyczące zatrudnienia (dotyczy osób pracujących): 
 

Nazwa pracodawcy:  
 

Miejscowość:  
Kod pocztowy:  
Ulica:  
Stanowisko pracy:  
Forma zatrudnienia 
(umowa o pracę, umowa zlecenia, inne) 

 

Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy:  
Umowa na czas:  nieokreślony             określony  

Jestem zatrudniona/ny w:   mikro przedsiębiorstwie 

 małym przedsiębiorstwie 

 średnim przedsiębiorstwie 

 dużym przedsiębiorstwie 

 organizacji pozarządowej 

 administracji publicznej                                                                                          

Jestem osobą niepełnosprawną:  tak 

 nie 
 

  
Pozostaję osobą bezrobotną: 

 zarejestrowaną w Urzędzie Pracy 
 

 niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy 
 

   
 



                           

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego 
Biuro Projektu: ul. Hallera 6; 41-709 Ruda Śląska; tel./fax: 32 2443810; 
e.mail: fachowiecwzawodzie@ckprsl.pl;  www.fachowiecwzawodzie.pl 

 

 

 

 

 

    
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
 
Oświadczam, iż zgadzam się na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych do 
celów rekrutacji, realizacji, monitoringu oraz rozliczenia Projektu zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883, z późn. zm.). 
  
      
 
               ……………………………………………………… 

         czytelny podpis, data 
 

Wypełniony formularz, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, prosimy dostarczyć do 
Biura Projektu.  

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Fachowiec w zawodzie” dostępnym w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu. 

 
 
             ……………………………………………………… 
         czytelny podpis, data 

 

 
Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y (biorąc pod uwagę swoje kwalifikacje według powyższych) 
uzyskaniem tytułu zawodowego mistrza w zawodzie: 
 
        fryzjer                    operator obrabiarek skrawających                     kucharz małej gastronomii 

 
Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y (biorąc pod uwagę swoje kwalifikacje według powyższych) 
uzyskaniem tytułu zawodowego w zawodzie: 
 
       sprzedawca         

 
Co skłoniło Panią /Pana do udziału w projekcie: 
 

 konieczność podwyższenia kwalifikacji zawodowych      

 chęć ubiegania się o awans 

 chęć zmiany miejsca pracy/ znalezienia pracy 

 inne (jakie) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Skąd dowiedziała/ł się Pani/ Pan o projekcie: 
          
       Prasa      Internet   znajomi/ rodzina           ulotki/plakaty 
 
       inne, jakie?  ………………………………………………………………………………………………………………………….  
 


