
 

   

Załącznik_5 Formularz rekrutacyjny_CSM_Położnictwo do Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji kadry dydaktycznej i  administracyjnej w projekcie 

pn.: „Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych” POWR.05.03.00-00-0002/19 

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 

pn.: „Symulacje medyczne kluczem do sukcesu w kształceniu położnych” POWR.05.03.00-00-0002/19 

KADRA DYDAKTYCZNA/ADMINISTRACYJNA 

UWAGA: 
1. Formularz rekrutacyjny do projektu powinien być wypełniony elektronicznie lub odręcznie w sposób czytelny i 

podpisany w miejscach do tego wskazanych.  
2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia), a następnie zaznaczyć/ 

wpisać prawidłową odpowiedź. 
3. W przypadku pojawienia się możliwości udzielenia odpowiedzi o następującej treści „ TAK/  NIE”, należy 

zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”. 
 

CZĘŚĆ I - DANE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU  
Nazwisko    

Imię/ Imiona 
 
  

Data i miejsce urodzenia 
 
  

PESEL 
 
  

Wykształcenie  

CZĘŚĆ II - DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU  
Ulica:    Telefon domowy:   

Nr 
domu:   

Nr 
lokalu:    Telefon komórkowy:   

Kod pocztowy:     Adres e-mail:   

Miejscowość  Województwo  
Gmina    Powiat   

Obszar  
 miejski1                           wiejski2 
 

CZĘŚĆ III  - OKRES ZAANGAŻOWANIA W PROJEKCIE 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

Data zakończenia udziału w projekcie           
(wypełnia Uczelnia) 

 

CZĘŚĆ IV – STATUS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 
 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 
 TAK                                                  NIE                                                        odmawiam podania informacji     

Posiadanie  statusu osoby z niepełnosprawności/ą/ami 

 
1 Za obszar miejski uznaje się lokalizację w granicach administracyjnych miasta. 
2 Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca 
poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. 
 



 

   

 TAK                                                  NIE                                                         odmawiam podania informacji     

CZĘŚĆ  V – WYBÓR FORMY WSPARCIA 
 

Deklaruję chęć udziału w niniejszym projekcie w ramach następujących form wsparcia: 
 

1. Szkolenia  podnoszące kompetencje dydaktyczne. 
                                    TAK                           NIE 
 

2. Szkolenia  podnoszące kompetencje zarządcze kadry administracyjnej  
                                    TAK                           NIE 
 

CZĘŚĆ VI - OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE 
 

 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 
 

1. Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie rekrutacji 
i uczestnictwa i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie. Jednocześnie 
akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  Zostałem/łam poinformowany/a, że 
projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

2. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, 
że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

3. Jestem świadomy/a, że wypełnienie i złożenie niniejszego formularza rekrutacyjnego nie gwarantuje mi 
możliwości udziału w projekcie, w związku z obowiązującymi zasadami rekrutacji określonymi w 
Regulaminie udziału. 

 

Czytelny podpis pracownika:   

Miejscowość, data:  
 

 


