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WAŻNE INFORMACJE
Pakiet rekrutacyjny zawiera następujące dokumenty:
1. FORMULARZ REKRUTACYJNY
2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
3. ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU LUB OŚWIADCZENIE O STATUSIE LEKARZA/
FIZJOTERAPEUTY/ELEKTRORADIOLOGA
4. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA ZATRUDNIENIA W ZAWODZIE LEKARZA/
FIZJOTERAPEUTY/ELEKTRORADIOLOGA
Kryteria rekrutacji:
1.

KANDYDAT/KA W DNIU PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU MA STATUS LEKARZA,
FIZJOTERAPEUTY LUB ELEKTRORADIOLOGA I PRACUJE W ZAWODZIE LUB MA TAKI
STATUS I CHCE PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W TYM ZAWODZIE.

2.

KANDYDAT/KA POSIADA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH,
UKOŃCZONE 18 LAT.

3.

KANDYDAT/KA NIE PROWADZI INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
NIE JEST WŁAŚCICIELEM NA STANOWISKU KIEROWNICZYM LUB WSPÓLNIKIEM.

WYPEŁNIONE DOKUMENTY PROSIMY PRZESŁAĆ SKANEM NA ADRES:
kontakt@kursyusg.pl
lub listownie na adres:
Biuro Projektu
KARDIO-MED SILESIA Sp. z o.o. ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10c, 41-800 Zabrze
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FORMULARZ REKRUTACYJNY
Numer projektu

WND-RPSL.11.03.00-24-0351/16-004

Tytuł projektu

Ultra Diagnostyka teoria i praktyka - kursy ultrasonografii dla zawodów
medycznych

Nazwa wsparcia

WYBIERAM
Zaznacz „X”
właściwe

Kurs Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej
Kurs Diagnostyka ultrasonograficzna układu mięśniowo szkieletowego

Imię:

Nazwisko:

PESEL:

Płeć: K lub M

Osoba z
niepełnosprawnością

Wiek w
latach:
tak/nie/odmawiam podania
danych

Proszę zaznaczyć właściwe

Adres zamieszkania

Dane do kontaktu ( drukowanymi literami )

ul. i numer

Numer
telefonu
(domowy)

miejscowość

Telefon
komórkowy

kod
pocztowy

e-mail

Poziom wykształcenia zaznacz „X”

powiat

właściwe

gmina

niższe niż podstawowe, (ISCED 0)

województwo

podstawowe, (ISCED 1)

Obszar
zaznacz „X”
właściwe

1 duże obszary miejskie
(o ludności > 50 000 mieszkańców i
dużej gęstości zaludnienia);

gimnazjalne, (ISCED 2)

2 małe obszary miejskie
(o ludności > 5 000 i średniej
gęstości zaludnienia);

ponadgimnazjalne (ISCED 3)

3 obszary wiejskie
(o ludności < 5 000 i małej gęstości
zaludnienia)

policealne (ISCED 4)
wyższe (ISCED 5-8)
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Oświadczenia: zaznacz prawidłową odpowiedź
Należę do mniejszości narodowej lub etnicznej, jestem migrantem, osobą obcego
pochodzenia

tak / nie / odmawiam

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań

tak / nie

Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących

tak / nie

Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących z dziećmi
pozostającymi na utrzymaniu

tak / nie

Jestem osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci
pozostających na utrzymaniu

tak / nie

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej
- pochodzenie z obszarów wiejskich, byli więźniowie, narkomani itp.)

tak / nie / odmawiam

Jestem kobietą powracająca do pracy po urodzeniu dziecka

tak / nie

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu* zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

tak / nie

W tym: długotrwale bezrobotna

tak / nie

inne

tak / nie

2. Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy

tak / nie

W tym: długotrwale bezrobotna *

tak / nie

Inne

tak / nie

3. Bierna zawodowo

tak / nie

W tym: inne

tak / nie

osoba ucząca się

tak / nie

osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu

tak / nie

4. Osoba pracująca

tak / nie

W tym: osoba pracująca w administracji rządowej

tak / nie

osoba pracująca w administracji samorządowej

tak / nie

inne

tak / nie

osoba pracująca w mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie (MMŚP)–(do 250 os.)

tak / nie

osoba pracująca w organizacji pozarządowej

tak / nie

osoba prowadząca działalność na własny rachunek

tak / nie

osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie

tak / nie

5. Nazwa zakładu pracy , w którym jestem zatrudniona/y

…………………………………………………………………………………………………………………
*Młodzież – poniżej 25 lat - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy. Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby
bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
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6. Zobowiązuję się jako uczestnik Projektu, do przekazania informacji dotyczącej mojej
sytuacji w terminie do 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie .
1. Oświadczam, że:
− Zapoznałem/łam się z Regulaminem i zasadami udziału w w/w projekcie i wyrażam wolę na
uczestnictwo w nim.
− Zgodnie z wymogami jestem uprawniony do uczestnictwa w projekcie.
− Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
− Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
− Mam świadomość, że egzamin może odbywać się w miejscowości innej od mojego miejsca
zamieszkania.
2.Oświadczam, że moim miejscem
- zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego, Art. 25. Miejscem zamieszkania
osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego
pobytu.),
- pobytu - osoby bezdomnej
jest :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(proszę podać nazwę miejscowości i adres) ( osoby bezdomne – miejscowość)
3. Oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą i zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności
za składanie danych nieprawdziwych
4. Deklaruję dobrowolną chęć przystąpienia z dniem dzisiejszym z własnej inicjatywy w charakterze
Uczestnika do projektu „Ultra Diagnostyka teoria i praktyka - kursy ultrasonografii dla zawodów
medycznych” realizowanego przez Lidera Severux S.C. oraz Partnera KARDIO-MED SILESIA Sp. z
o.o. poza godzinami pracy.

Data ………………….
∗

Właściwe zakreślić

Podpis Uczestnika projektu

…………………………
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……………………….
Pieczątka zakładu pracy

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Zaświadcza się, że
Pan/Pani …………………………………. PESEL……………………......... zamieszkały/a
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………
(adres)

Jest zatrudniony/a w …………………………………………………………………….…..
( nazwa zakładu pracy)

…………………………………………………………………………………………………
(adres)

na podstawie umowy*:
• pracę na czas określony od dnia …………………..,
do ....................................
• na czas nieokreślony
• cywilnej (zlecenie, dzieło). od dnia ………………..., do ....................................
na stanowisku ……………………………………………………..

Zaświadczenie wydaje się na prośbę pracownika.

………………………………………
Podpis, pieczątka osoby wydającej
zaświadczenie

Miejscowość : ……………………
*niepotrzebne skreśl

dnia ……………….. roku.
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Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia
Oświadczam, że
Ja……………………………………………………PESEL ………………… zamieszkały/a
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………
(adres)

Jestem zatrudniony/a w ………………………………………………………………….…..
Posiadam status*:
•
•
•

LEKARZA,
FIZJOTERAPEUTY
ELEKTRORADIOLOGA

i zamierzam podjąć zatrudnienie w zawodzie.*
Ponadto nie prowadzę indywidualnej działalności gospodarczej i nie jest właścicielem
firmy na stanowisku kierowniczym lub wspólnikiem.

………………………………………
Podpis,

Miejscowość : ……………………
*niepotrzebne skreśl

dnia ……………….. roku.
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Oświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczam, że
Ja……………………………………………………PESEL ………………… zamieszkały/a
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………….……
(adres)

Jestem zatrudniony/a w ………………………………………………………………….…..
( nazwa zakładu pracy)

…………………………………………………………………………………………………..
(adres)

Telefon kontaktowy do zakładu pracy (np. dział kadr) ……………………………………
na podstawie umowy*:
• o pracę na czas określony od dnia ………………..,
do ....................................
• na czas nieokreślony
• cywilnej (zlecenie, dzieło). od dnia ………………..., do ....................................
na stanowisku ……………………………………………………..
Posiadam status*:
•
•
•

LEKARZA,
FIZJOTERAPEUTY
ELEKTRORADIOLOGA

i pracuję w zawodzie / i zamierzam podjąć zatrudnienie w zawodzie.*
Ponadto nie prowadzę indywidualnej działalności gospodarczej i nie jest właścicielem
firmy na stanowisku kierowniczym lub wspólnikiem.

………………………………………
Podpis,

Miejscowość : ……………………
*niepotrzebne skreśl

dnia ……………….. roku.
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Ultra Diagnostyka teoria i praktyka – kursy
ultrasonografii dla zawodów medycznych” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), mający siedzibę przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją
projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych
w ramach RPO WSL 2014-2020;
3. Podanie danych przez uczestnika projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa
w projekcie. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia
w ramach projektu;
4. Dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020. W odniesieniu do zbioru „Dane uczestników projektów RPO WSL na
lata 2014 – 2020” podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi
art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w powiązaniu z aktami prawnymi w tym:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1083/2006;
b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr
1081/2006;
c) Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.);
5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt SEVERUX S.C. oraz KARDIO-MED. SILESIA Sp. z o.o. oraz podmiotom, które na zlecenie
beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a, 40-126
Katowice, NIP: 643-10-07-704
6. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom realizującym badania
ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta;
7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa. Dane będą także przekazywane do Centralnego Systemu Teleinformatycznego
prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa;
8. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji, potwierdzone stosownym dokumentem ;
9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu
na rynku pracy, potwierdzone stosownym dokumentem**;
10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
**

…..………………………….……………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

…………………………………………………………
…
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
** Niepotrzebne skreślić (wykreśla Beneficjent w zależności od ogłoszonego konkursu)

Projekt pn. „Ultra Diagnostyka teoria i praktyka-kursy ultrasonograﬁi dla zawodów medycznych” jest współﬁnansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oświadczenie

Oświadczam, ze zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin rekrutacji projektu „Ultra
Diagnostyka teoria i praktyka - kursy ultrasonografii dla zawodów medycznych”.

Data ………………….

Podpis Uczestnika projektu

…………………………

Oświadczenie

Oświadczam, ze posiadam doświadczenie w zawodzie
lekarz/ fizjoterapeuty/ technika elektroradiologii
poniżej 5 lat/

6-10 lat/

powyżej 10 lat*.

*niepotrzebne skreślić

Data ………………….

Podpis Uczestnika projektu

…………………………

