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FORMULARZ REKRUTACYJNY 

 
osoby ubiegającej się o udział w projekcie: 

„Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w 
Warszawie gwarancją jakości kształcenia”  

 

CZĘŚĆ I   -   WYPEŁNIA KANDYDAT 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Imię (imiona)   Nazwisko  

Płeć 
� Kobieta  
� Mężczyzna 

Wiek  Wykształcenie 

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

Kierunek   

Osoba 
niepełnospraw
na1 

� tak        
� nie 

Potrzeba 
dodatkowych 
udogodnień 

� tak    
� nie    

Jakie: 
 

PESEL  

DANE KONTAKTOWE KANDYDATA/KANDYDATKI 

Ulica  
Numer 

domu/lokalu 
 Miejscowość  

Kod pocztowy  Gmina  Powiat  Województwo  

Telefon   Adres  e-mail  

DANE DODATKOWE KANDYDATA/KANDYDATKI 

Status osoby na rynku pracy � bezrobotna     � bierna zawodowo      � pracująca 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań2 � tak        � nie      � odmawiam podania danych 

Wykonywany zawód ( wypełnić w przypadku zaznaczenia pozycji osoba 
pracująca) 

� inne 
� osoba pracująca w administracji rządowej  
� osoba pracująca w administracji samorządowej  
� osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  
� osoba pracująca w MMŚP 
� osoba pracująca w organizacji pozarządowej  
� osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

                                                           
1 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997, nr 
123, poz. 776) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994, nr 111, poz. 535) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem 
lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
2 Bezdomność lub wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub 
ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, 
kobiet, imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności – specjalistyczne zakwaterowanie 
wspierane) 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą) 4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, 
mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajnie przeludnione) 

Data wpływu (wypełnia 
organizator): 
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Nazwa zakładu pracy (wypełnić w przypadku zaznaczenia pozycji osoba 
pracująca) 

 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia � tak        � nie   
� odmawiam podania danych 

Osoba żyjąca w gospodarstwie domowym3 składającym się z jednej osoby dorosłej4 i dzieci 
pozostających na utrzymaniu5 

� tak        � nie 
� odmawiam podania danych 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących 
� tak        � nie 
� odmawiam podania danych 

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu � tak        � nie 
� odmawiam podania danych 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż powyżej) (np. byli więźniowie, 
narkomani): 

� tak        � nie 
� odmawiam podania danych 

 

1. 
Nauczany przedmiot na Kierunku Pielęgniarstwo  

2. Doświadczenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza (podać w 
latach, np. 4 lata) Załącznik: kopia Prawa wykonywania zawodu 

 

3. Udział w innych projektach finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej (jako uczestnika). 

� tak        � nie 

4. 
 Doświadczenie przy realizacji projektów finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej  
i podać nazwę i nr projektu oraz zajmowane stanowisko 

� tak        � nie 

Tytuł projektu: 
Nr projektu: 
Stanowisko: 

 
Miejscowość, 
data 

 
CZYTELNY 

PODPIS 

 

OŚWIADCZENIA 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji do 
projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni 
Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości 
kształcenia”, zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póżn. zm.) i 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (RODO). 

Data, czytelny podpis 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem uczestnictwa w 
projekcie „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Uczelni 
Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie gwarancją jakości 
kształcenia”  

Data, czytelny podpis 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego 
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą i 
równocześnie zobowiązuję się poinformować Uczelnię Warszawską im. Marii 
Skłodowskiej Curie w Warszawie w sytuacji zmiany jakichkolwiek danych. 

Data, czytelny podpis 

 

                                                           
3 Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): posiadająca wspólne zobowiązania, dzieląca wydatki domowe i codzienne potrzeby, wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba 
zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom. 
4 Osoba dorosła to osoba powyżej 18 roku życia. 
5 Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0 – 17 lat oraz 18 – 24, które są bierne zawodowo oraz mieszkają z rodzicem. Wiek dziecka liczony jest od daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału 
uczestnika w projekcie. 


