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„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie grantu na innowację społeczną: 
Formularz Rekrutacyjny 
 

„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 
Projekt realizowany przez: Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. w Szczecinie i Związek 

Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan 
Na podstawie umowy nr POWR.04.01.00-00-I030/15 z dnia 22 czerwca 2016r zawartej  

z Ministerstwem Rozwoju 
 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
Oś Priorytetowa IV  Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 

 
 
 
 

 
1. Formularz rekrutacyjny należy wypełnić czytelnie w języku polskim, elektronicznie lub odręcznie  

w czytelny sposób. 

2. Należy wypełnić wszystkie rubryki Formularza Rekrutacyjnego (jeśli dotyczą). 

3. W przypadku, gdy któraś z części formularza nie dotyczy osoby wypełniającej, należy wpisać  

„NIE DOTYCZY”. 

4. W miejscu  należy zaznaczyć właściwą odpowiedź „krzyżykiem” X 

5. Podczas edytowania formularza nie należy kasować żadnych zawartych we wzorze tekstów ani 

komórek. 

6. Formularz powinien być zaparafowany na każdej stronie i czytelnie podpisany we wskazanych 

miejscach. 
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„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

WNIOSKODAWCA – OSOBA PRAWNA  
(Tabelę poniżej wypełnia Wnioskodawca będący osobą prawną) 

 

Pełna nazwa Wnioskodawcy  

Forma prawna Wnioskodawcy  

Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentacji Wnioskodawcy 

 

NIP (jeśli dotyczy)  

REGON (jeśli dotyczy)  

KRS (jeśli dotyczy)  

Adres prowadzenia działalności 

Ulica:  

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Gmina  

Powiat  Województwo  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres e-mail  

Adres strony www  

 
 

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe, i że są mi znane przepisy Kodeksu karnego  
o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

Data i podpis osoby upoważnionej do 
składania zobowiązań w imieniu 
Wnioskodawcy: 
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„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

WNIOSKODAWCA – OSOBA FIZYCZNA 
(Tabelę poniżej wypełnia Wnioskodawca będący osobą fizyczną) 

 

Imię/Imiona  

Nazwisko  

Data i miejsce 
urodzenia 

 

Seria i nr dowodu 
osobistego 

 
Data ważności 
dokumentu 

 

Dowód osobisty 
wydany przez 

 

Płeć  Kobieta   Mężczyzna 

PESEL  

NIP  

Adres zameldowania 

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Obszar  zamieszkania  WIEJSKI     MIEJSKI Gmina  

Powiat  Województwo  

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zameldowania)         DOTYCZY        NIE DOTYCZY 

Ulica  

Nr domu   Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Obszar  zamieszkania  WIEJSKI      MIEJSKI Gmina  

Powiat  Województwo  

Telefon stacjonarny  

Telefon komórkowy  

Adres e-mail  



 

 

 

Biuro projektu: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. 

al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin 

Tel. 91 85 22 615, e-mail: innowacje@zgd.com.pl 

www.innowacje.zgd.com.pl 

 

„Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” 

Poziom 
wykształcenia  

(zaznaczyć X we 
właściwym miejscu 
wybierając jedno ostatnie 
ukończone wykształcenie 
tzn. najwyższe) 

 Brak (brak formalnego wykształcenia) 

 Podstawowe (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

 Gimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

 Ponadgimnazjalne (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej 

zawodowej) 

Pomaturalne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie  na poziomie 

szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

 Wyższe (pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

Status na rynku 
pracy 

 Osoba pracująca                     

 Osoba bezrobotna 

 Osoba bezrobotna, znajdująca się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy (bezrobotny do 30 roku życia, osoba długotrwale bezrobotna, bezrobotny powyżej 50 

roku życia, bezrobotny korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,)bezrobotny posiadający 
co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 

roku życia, bezrobotny będący osobą niepełnosprawną). 

Stan zdrowia osoby 
składającej  Osoba pełnosprawna             Osoba niepełnosprawna 

 

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe, i że są mi znane przepisy Kodeksu karnego  
o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 

Data i podpis osoby składającej Formularz: 
 

 

 

 


