Projekt „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu
przemyskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy.
Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

Dane Uczestnika Projektu
(należy wypełnić drukowanymi literami)

I.

Dane osobowe pracownika

Imię (Imiona)
Nazwisko
Płeć

Kobieta

Mężczyzna

Wiek
Wykształcenie

PESEL
niższe niż podstawowe

podstawowe

gimnazjalne

ponadgimnazjalne1

policealne2

wyższe

Adres zamieszkania
Kraj

Województwo

Gmina

Powiat

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Poczta

Numer budynku

Numer lokalu

Telefon kontaktowy3
Adres e-mail3
II.

Dane dotyczące zatrudnienia pracownika

Nazwa pracodawcy
Miejscowość
Miejsce wykonywania pracy

Powiat
Województwo

Rodzaj zatrudnienia
w przedsiębiorstwie

umowa o pracę

umowa zlecenie
umowa o dzieło
właściciel
wspólnik

na czas określony od ……………….….. do ……………….…….. /dd/mm/rrrr/
Czas obowiązywania umowy

na czas nieokreślony od ………………………..

/dd/mm/rrrr/

nie dotyczy4
Zajmowane stanowisko pracy
1

Ukończone liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa.
Ukończona szkoła policealna.
3 Pole obowiązkowe
4
Zaznaczyć w przypadku, gdy osoba zgłaszana na usługę rozwojową jest właścicielem/wspólnikiem przedsiębiorstwa.
2
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Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia5

Tak

Nie

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

Tak

Nie

Osoba z niepełnosprawnościami6

Tak

Nie

Odmowa podania informacji

Osoby w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(innej niż wymienione powyżej)7

Tak

Nie

Odmowa podania informacji

Odmowa podania informacji

…………………………………………………………………………
data i czytelny podpis pracownika przedsiębiorstwa

5

Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska,
słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. Osoby obcego pochodzenia to
cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa
(obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.
6 Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
7 Wskaźnik odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Wskaźnik dotyczy cech powodujących niekorzystną sytuację społeczną, a nie objętych wskaźnikami dot. osób z niepełnosprawnościami,
migrantów, gospodarstw domowych bez osób pracujących, gospodarstw domowych bez osób pracujących z dziećmi na utrzymaniu,
gospodarstw domowych składających się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu. Bezdomność i wykluczenie
z dostępu do mieszkań oraz pochodzenie z obszarów wiejskich (wg stopnia urbanizacji DEGURBA 3) powinno zawsze być wykazywane we
wskaźniku dot. innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej. Niekorzystna sytuacja dotycząca płci, statusu na rynku pracy - jak
długotrwałe bezrobocie, wiek lub osiągnięcie wykształcenia co najmniej na poziomie ISCED 1, objęta jest wspólnymi wskaźnikami i nie
powinna być uwzględniana w tym wskaźniku.
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