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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie 

,,Europejski doradca” 
Kierunek studiów ,,Doradztwo karier i doradztwo personalne” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lp. Nazwa Dane 

Dane 
uczestnika/czki: 

1. Nazwisko:  

2. Imię:  

3. Płeć:   KOBIETA      MĘŻCZYZNA 

4. Obywatelstwo:  

5. Kraj pochodzenia:  

6. Miejsce urodzenia:  

7. PESEL:  

8. Brak PESEL:  TAK      NIE 

9. Seria i nr paszportu:  

10. 
Wiek w chwili przystąpienia  
do projektu:  

11 Wykształcenie: 

 niższe niż podstawowe (ISCED 0) 
 podstawowe (ISCED 1) 
 gimnazjalne (ISCED 2) 
 ponadgimnazjalne (ISCED 3)  
 policealne (ISCED 4) 
 wyższe (ISCED 5-8) 

Dane 
kontaktowe: 

12 Województwo:  

13. Powiat:  

14. Gmina:  

15. Miejscowość:  

16. Ulica:  

17. Nr budynku:  

18. Nr lokalu:  

19. Kod pocztowy:  

20. Telefon kontaktowy:  

21. Adres e-mail:  

Adres stałego 
zameldowania 

22. Ulica, numer domu:  

23. Kod pocztowy: 
 

24. Miejscowość:  

25. Kraj:  

Data wpływu   
Numer ewidencyjny   
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Status 
uczestnika 
projektu w 
chwili 
przystąpienia 
do projektu: 

26. 

Osoba należąca do mniejszości 
narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego 
pochodzenia 

 TAK      NIE 


 Odmawiam 
podania danych 

27. 
Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu  
do mieszkań 

 TAK      NIE 

28. Osoba z niepełnosprawnościami  TAK      NIE 


 Odmawiam 
podania danych 

29. 

Osoba przebywająca  
w gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących 

 TAK      NIE 

w tym: w gospodarstwie domowym 
z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu  

 TAK      NIE 

30. 

Osoba żyjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby 
dorosłej i dzieci pozostających  
na utrzymaniu 

 TAK      NIE 

31. 
Osoba w innej niekorzystnej 
sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej) 

 TAK      NIE 
 

 Odmawiam 
podania danych 

 
Oświadczam, że: 
 

a) wyrażam chęć wzięcia udziału w projekcie „Europejski doradca”, 
b) zapoznałem/am się z Regulaminem utworzenia nowego kierunku studiów ,,Doradztwo karier i doradztwo 

personalne” w ramach projektu ,,Europejski doradca” 
c) zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Europejski doradca” jest dofinansowany z Funduszy 

Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój, Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie 
polskiego szkolnictwa wyższego, 

d) zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub 
zatajenie prawdy, 

e) na etapie składania formularza zgłoszeniowego do powyższego projektu zostałem/am poinformowany/a 
o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego 
(niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego 
pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej),  

f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu do celów 
związanych z rekrutacją i selekcją (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………                                         …………………………………………………… 
    (miejscowość i data)                                                                             (czytelny podpis) 
 

 


