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Biuro Projektu:  

T-Matic Grupa Computer Plus 

ul. Malmeda 1  

15- 440 Białystok 

tel. 85 74 89 100 

fax 85 74 89 101 
www.computerplus.com.pl  

Wypełnia Biuro Projektu: 
Zgłoszenie numer …………………….…………………………….…… 
 

Data wpływu karty zgłoszeniowej …………………..………… 

 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

„Większa wiedza- większe możliwości” 
 

  Dane osobowe: 

Imię (imiona):  

Nazwisko:  

Płeć:            � kobieta                                                 � mężczyzna 

Data i miejsce urodzenia:  

PESEL:  

Wykształcenie: �  brak � ponadgimnazjalne 

 �  podstawowe �  pomaturalne 

 � gimnazjalne �  wyższe 

Opieka nad dziećmi do lat 7 

 lub opieka nad osobą zależną: 

 

� tak                                                         � nie 

 

  Dane kontaktowe: 

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica:  Nr domu/Nr lokalu:  

Województwo:  Powiat:  

Gmina:  

Tel. stacjonarny:  Tel. komórkowy:  

Adres (e-mail):  

 

 

  Źródła informacji o projekcie: 
� Ulotki/ plakaty 

� Internet 

� Ogłoszenia w prasie 

� Ogłoszenia w radio 

� Inne (jakie?) 
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                         *dotyczy osób wcześniej pracujących 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Doświadczenie zawodowe: 
Zawód wyuczony: 

 

 

 Zawód wykonywany*: 

 

 Wymiar czasu pracy*: 

 

 Stanowisko*: 

 

 Okres zatrudnienia*: 

 

Przeciwwskazania do 

pracy wynikające z 

posiadanego przez 

Pana/ią rodzaju 

niepełnosprawności: 

 

  Informacje dodatkowe: 
Moje zainteresowania: 

 

 

Moje plany dotyczące 

przyszłości zawodowej:   

 

Udział w innych 

projektach POKL: 

 

Wybór szkolenia 

zawodowego: 

  �  Sprzedawca  z fakturowaniem i obsługą kasy fiskalnej 

                  �  Pracownik magazynu 

  �  Pracownik biurowy 

                  �  Pomoc Księgowej 

Uzasadnij wybór 

szkolenia 

zawodowego: 

 

  Załączone dokumenty: 
� Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub inny dokument 

potwierdzający niepełnosprawność 

� Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności 

� Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 

� Dowód osobisty (do wglądu) 
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• Oświadczam, że zostałam/em  poinformowana/y o współfinansowaniu projektu ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

• Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem rekrutacji i udziałem w projekcie „Większa wiedza- 

większe możliwości” 

• Jestem świadoma/y, że złożenie Karty Zgłoszeniowej wraz z załącznikami nie jest równoznaczne z  

zakwalifikowaniem mnie do udziału  w projekcie. 

• Uprzedzona/y o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń lub zatajenie prawdy niniejszym 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszej karcie zgłoszeniowej odpowiadają stanowi faktycznemu i są 

zgodne z prawdą na dzień jej dostarczenia. 
 

 

 _________________________   _______________________________  

      miejscowość, data                                                     czytelny podpis uczestnika projektu 

 
BIURO PROJEKTU: 
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 

ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok 

tel. 85-74-89-113 lub 155,  fax. 85-74-89-101 
 www.computerplus.com.pl 

szkolenia@computerplus.com.pl 

  Status uczestnika projektu: 

Oświadczam, że jestem osobą niezatrudnioną*: 
*Przez osoby niezatrudnione rozumie się osoby w wieku 15–64 pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby niepełnosprawne bez względu na fakt 

pobierania świadczeń rentowych) oraz osoby w wieku 15–64 zatrudnione lub wykonujące inne prace zarobkowe, których dochód nie przekracza 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

Osobą z orzeczeniem 

niepełnosprawności: 

 

      � tak                                                          � nie 

Stopień niepełnosprawności:           � znaczny            � umiarkowany       � lekki 

Rodzaj schorzenia 

lub symbol niepełnosprawności 

 

Osobą uczącą się lub kształcącą: 

 

� tak                                                         � nie 

Dochód nie jest wyższy niż 

dwukrotność kryterium dochodów 

wg art.8 ustawy o pomocy 

społecznej 

� tak                                                         � nie 

Aktualne źródło utrzymania:           � Renta ZUS                        � Renta socjalna    

          � Renta rodzinna                � Na utrzymaniu rodziny 

          � Zasiłek z Ośrodka Pomocy Społecznej  

          � Inne                                                       
 


