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KRS: 0000313382 

Realizator projektu 

Tytuł projektu BUDOWNICTWO NA MIARĘ XXI WIEKU 

Numer projektu WND-POKL.08.01.01-12-052/12 

Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt VIII. Regionalne kadry gospodarki 

Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Poddziałanie, w ramach którego realizowany jest projekt 
8.1.1. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY część A   

Dane pracodawcy/ przedsiębiorstwa delegującego Pracownika/Pracownicę do udziału w projekcie  
 

/Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE POLA/ 

 

 Lp. NAZWA 

DANE 

PODSTAWOWE 

1 Nazwa instytucji: 
 

 

2 NIP:  

3 REGON:  

4 Typ instytucji /status prawny/: 

 Przedsiębiorstwo 

 Partner społeczno- gospodarczy 

 Organizacja pozarządowa 

 Uczelnia 

 Jednostka naukowo- badawcza 

 Instytucja wspierająca ekonomię społ. 

5 Polska Klasyfikacja Działalności  

(PKD branża budowlana): 
Kod PKD:  

6 Wielkość instytucji: 

 Mikroprzedsiębiorstwo* 

 Małe przedsiębiorstwo 

 Średnie przedsiębiorstwo 

DANE  

TELEADRESOWE 

SIEDZIBY  

GŁÓWNEJ 

 

7 Ulica: 
 

8 Nr budynku/lokalu:  

9 Kod pocztowy/Miejscowość:  

10 Obszar: 

 miejski  

/obszar położony w granicach administracyjnych miast/ 

 wiejski  
/teren położony poza granicami administracyjnymi miast - 
obszary gmin wiejskich oraz część wiejska  (leżąca poza 

miastem) gminy miejsko-wiejskiej/                
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11 Województwo:  

12 Powiat:  

13 
Telefon kontaktowy: 

 

14 Adres poczty elektronicznej:  

 

DANE ADRESOWE 

JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

(jeśli adres główny nie 

mieści się na terenie  

woj. małopolskiego) 

15 

  filia              delegatura                                 

 

Miejscowość .……………………………………………..Kod pocztowy………………………...  

Ulica ………………………..……………………………………………… Nr ….…. Nr lok……  

Województwo …………………………………………Powiat……………………………………  

DANE 

DODATKOWE 
16 Rodzaj działalności firmy (branża) 

  Budowlana 

 Inne 

 

*Przynależność przedsiębiorstwa do sektora MŚP warunkowana jest brakiem przekroczenia górnych limitów w zakresie zatrudnienia oraz osiąganych wyników 

finansowych określonych w art. 2 ust. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia 800 Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Wg którego zaliczone do sektora MŚP może zostać przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. 

 

Oświadczam, że: 

 Zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu  „Budownictwo na miarę XXI wieku” i potwierdzam, że ww. przedsiębiorstwo, jest 

uprawnione do uczestnictwa w nim. Jednocześnie akceptuję wszystkie warunki określone Regulaminem Projektu. Zobowiązuję się do 

podpisania umowy szkoleniowej oraz dostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów.  

 Zostałem/am poinformowany/ana, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

 Ponadto oświadczam, iż ww. przedsiębiorstwo nie otrzymało pomocy publicznej/pomocy de minimis w ramach Poddziałania 8.1.1.  

w związku z objęciem go wsparciem w ramach projektów szkoleniowych zamkniętych realizowanych w ramach POKL  

 Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

niniejszym oświadczam, że ww. informacje  są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość……..........................................,dnia.......................2013r.                             ................................................................... 

                                                                                                                                                czytelny podpis osoby upoważnionej 
                                 (imię i nazwisko) 

 

 

 

 

................................................................ 
Pieczęć przedsiębiorstwa 
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Formularz zgłoszeniowy – część B 

Dane Pracowników/Pracownic delegowanych na szkolenie 

 
Poniższą tabelę należy wypełnić dla każdego delegowanego na szkolenie Pracownika/Pracownicy (1tabela/1 Pracownik/Pracownica). 

/Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE POLA/ 

 Lp. NAZWA 

DANE 

KANDYDATA/ 

KANDYDATKI 

1 Imię (imiona):  

2 Nazwisko:  

3 Miejsce urodzenia:  

4 Płeć:     kobieta              mężczyzna 

5 PESEL:            

6 
Nazwa instytucji/miejsca 

zatrudnienia: 
 

7 Wykształcenie: 

 Brak  /Brak formalnego wykształcenia/ 

 Podstawowe /Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej/                            

 Gimnazjalne /Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej/ 

 Ponadgimnazjalne /Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej 

lub zasadniczej szkoły zawodowej/ 

 Pomaturalne /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/ 

ADRES 

ZAMIESZKANIA 

8 Ulica:  

9 Nr domu/lokalu:  

10 Kod pocztowy/Miejscowość:  

11 Obszar: 

 miejski /obszar położony w granicach administracyjnych miast/ 

 wiejski /teren położony poza granicami administracyjnymi miast - 

obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy 

miejsko-wiejskiej/               

12 Województwo:  

13 Powiat:  

14 Telefon stacjonarny:  

15 Telefon komórkowy:  

16 
Adres poczty elektronicznej  

(e-mail): 
 

DANE 

DODATKOWE 
17 

Opieka nad dziećmi do lat 7 lub 

opieka nad osobą zależną 

 tak            

 nie 
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18 
Należę do mniejszości narodowej 

lub etnicznej 

 tak            

 nie 

19 Jestem migrantem 
 tak            

 nie 

20 Jestem osobą niepełnosprawną 

 tak            

 nie 

INFORMACJE 

DODATKOWE 

21 Preferowany kierunek szkolenia 

Proszę zaznaczyć wybrane szkolenie : 
 

  FOTOWOLTAIKA W BUDOWNICTWIE – pozyskiwanie energii 

słonecznej 
 

 BUDYNKI PASYWNE – proekologiczne rozwiązania w zakresie 

systemów grzewczych i wentylacji 

22 

Preferowane: 

miejsce szkolenia/proszę wpisać/  

 

tryb szkolenia/proszę zaznaczyć/: 

 

Miejsce szkolenia    ………………………………………. 
Tryb szkolenia: 

 Dzienny - w dni robocze od g.8:00 lub 9:00  

 Wieczorowy -  po g.16:00 w dni robocze  
 Weekendowy - w dni wolne od pracy od g.8:00 lub 9:00 

23 Status na rynku pracy: jestem 

Pracownikiem/Pracownicą
1
 

 tak            

 nie 

24 Należę do kadry zarządzającej 
 tak            

 nie 

25 Źródło informacji o projekcie  

Ja, niżej podpisany/podpisana oświadczam że: 

 Zgadzam się z zasadami udziału w projekcie „Budownictwo na miarę XXI wieku” zawartymi w Regulaminie Projektu i zgodnie  

z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. Jednocześnie akceptuję warunki Regulaminu. 

 Zostałam/zostałem poinformowana/y, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 Zostałem/zostałam poinformowany/a, że szkolenie może odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce zamieszkania. 

 Deklaruje uczestnictwo w całym cyklu szkoleniowym, równocześnie zobowiązuję się, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa 

niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Realizatora Projektu. 

 Zostałem/zostałam poinformowany/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału 

w Projekcie.  

 Przedsiębiorstwo, w którym jestem zatrudniony/a nie otrzymało pomocy publicznej/pomocy de minimis w ramach Poddziałania 8.1.1.  

w związku z objęciem go wsparciem w ramach projektów szkoleniowych zamkniętych realizowanych w ramach POKL  

 Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, 

niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym, tym samym na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

 
 

Miejscowość……........................................dnia..................2013r.                ..................................................................... 
                                                                                                                                czytelny podpis Kandydata/Kandydatki            

          
 

Podpis  upoważnionej osoby delegującej ww. Pracownika/Pracownicę na szkolenie ………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1598): Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; właściciel pełniący 

funkcje kierownicze lub wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Za każdym razem, gdy mówimy o 

Pracowniku/Pracownicy/Pracownikach w projekcie „Budownictwo na miarę XXI wieku” – zastosowanie ma ww. definicja. 


