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

 

Data przyjęcia Formularza: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer kolejny: …………………/POKL/6.1.1/12  

Podpis osoby przyjmującej: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

UWAGA !!! NIEKOMPLETNIE WYPEŁNIONE FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NIE BĘDĄ PODLEGAŁY DALSZEJ WERYFIKACJI 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  
pn. „Odnawialne źródła energii szansą na rynku pracy – III edycja” 

realizowanym przez Hemibau Sp. z o.o. 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia  

oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających 

bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól Formularza czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI 

DANE PODSTAWOWE 

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. Płeć  kobieta                                                  mężczyzna 

4. Wiek   poniżej 50. roku życia   ukończony 50. rok życia    powyżej 50. roku życia 

5. Miejsce urodzenia  6. Data d d - m m - r r r r 

7. Numer Pesel            8. NIP    -    -   -   

9. Nazwa dokumentu 
tożsamości 

 dowód osobisty  paszport 10. Seria i numer  

MIEJSCE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY 

11. Ulica   

12. Numer domu  13. Numer lokalu  

14. Kod pocztowy   -    15. Miejscowość  

16. Obszar  miasto                                           wieś 

17. Powiat  

18. Województwo  

DANE KONTAKTOWE 

19. Ulica   

20. Numer domu  21. Numer lokalu  

22. Kod pocztowy   -    23. Miejscowość  

24. Powiat  

25. Województwo  

26. Nr tel. stacjonarny  27. Nr tel. komórkowego  

28. Adres poczty  
elektronicznej (e-mail) 
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DANE DODATKOWE 

 
29. Wykształcenie  

 

 brak         podstawowe         gimnazjalne         ponadgimnazjalne         pomaturalne         wyższe 
 

30. Znajomość czytania  
rysunku technicznego 

 

 brak         podstawowa         dostateczna         dobra         bardzo dobra 
 

31. Znajomość podstaw 
elektryki - elektrotechniki 

 

 brak         podstawowa         dostateczna         dobra         bardzo dobra 
 

32. Status osoby 
bezrobotnej 

 osoba bezrobotna           osoba długotrwale bezrobotna           osoba nieaktywna zawodowo 
                                                              (powyżej 12 m-cy) 

33. Osoba zatrudniona 
uprzednio  

 w budownictwie            inny sektor gospodarki         nigdy niezatrudniona 
                                                               

 

 

 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 

zatajenie prawdy, oświadczam, że dane zawarte w niniejszym „Formularzu zgłoszeniowym” są zgodne  
z prawdą, co poświadczam własnoręcznym podpisem. 

 
Miejscowość, data                                                                                             Czytelny podpis 

 

 

 

 

Wypełnia Pracownik biura projektu 

 

Przyjęty Nie przyjęty Wpisany na listę rezerwową 

 

 

  

 

 

 

       Miejscowość,  data                                              Podpis 

 

 


