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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Projekt „Energetyczni kreatorzy zmian” 
 

Projekt jest  realizowany w ramach Programu Operacy jnego Kapitał Ludzki,  
Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki  

Działanie 8.2 Rozwój pracowników i przedsi ębiorstw w regionie 
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

Nr umowy: 386/POKL.08.01.02-06-100/10-00 

 
I. DANE INSTYTUCJI DELEGUJ ĄCEJ PRACOWNICĘ/PRACOWNIKA 

 
 
Nazwa Instytucji: 
 
 

 
Ulica: 

 
Nr budynku  i lokalu:                                    

Kod pocztowy :  Miejscowo ść:  

Powiat:  Województwo:  

□ obszar miejski                                                              
(gminy miejskie i miasta powyŜej 25 tys. mieszkańców)        

□ obszar wiejski  
(gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców) 
 

Telefon kontaktowy:  Adres e-mail: 

NIP:  REGON: 
 
Wielko ść instytucji:                                                           Typ instytucji:  

□ Mikroprzedsiębiorstwo                   □ Jednostka samorządu terytorialnego  
□ Małe przedsiębiorstwo                   □ Organizacja pozarządowa 
□ Średnie przedsiębiorstwo 
□ DuŜe przedsiębiorstwo  

  
II. DANE OSOBOWE PRACOWNICY/PRACOWNIKA W/W INSTYTUC JI 

 
 
Imię (imiona):   
 
 

 
Nazwisko :  
 
 

Płeć:  □ K   □ M 
 

PESEL:  Wiek: 
 
Wykształcenie:  

□ Podstawowe 
□ Gimnazjalne  
□ Ponadgimnazjalne 
□ Pomaturalne (kontynuowanie nauki po maturze w innej formie niŜ studia) 
□ WyŜsze 
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III. DANE KONTAKTOWE W/W PRACOWNICY/PRACOWNIKA 
 

Ulica:  Nr domu:   Nr lokalu :  

Kod pocztowy :  Miejscowo ść:  

Powiat:  Województwo:  

□ obszar miejski                                                              
(gminy miejskie i miasta powyŜej 25 tys. mieszkańców)        

□ obszar wiejski  
(gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców) 
 

Telefon kontaktowy:  Adres e-mail: 

 
 

IV. OŚWIADCZENIE 
 

WyraŜam zgodę na udział w usługach projektowych realizowanych w ramach projektu pt. 
„Energetyczni kreatorzy zmian” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne 
kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2  
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz publikację mojego wizerunku  
na stronie internetowej http://www.energetycznikreatorzyzmian.pl.  
 
Zostałam/zostałem pouczony, Ŝe składając dokumenty uczestnictwa w projekcie 
powinienem/powinnam podać wszystkie dane wskazane w w/w dokumentach zgodnie ze stanem 
faktycznym istniejącym w momencie ich składania. Oświadczam, Ŝe dane zawarte w złoŜonych przeze 
mnie dokumentach są zgodne z prawdą. Podanie danych niezgodnych z prawdą będzie rodzić po 
stronie podającego nieprawdziwe dane odpowiedzialność cywilną względem poszkodowanego. 
 
 
 
 
 
 
Miejscowość i data, czytelny podpis  

 
 
 

 Załączniki: 
 

- oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych 

- skierowanie pracodawcy 
 
 
 

 


