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ANKIETA KWALIFIKACYJNA (1) 
        

Szanowny/a Panie/Pani
Poniższa ankieta ma na celu zebranie informacji na Pana/Pani temat, umożliwiających proces kwalifikujący kandydatów  
do uczestnictwa w szkoleniach zawodowych.

1. Imię i nazwisko: 
……………………………………………………………………………………………….....................

2. Data i miejsce urodzenia: 
………………………………………………………………………………………………..

3. Województwo: ……………………………………………..

4. PESEL: ………………………………………………………..

5. Płeć:  kobieta □      mężczyzna □

6. Miejsce  zamieszkania

Miejscowośc……………………..

Województwo…………………….

7. Adres do korespondencji:
ul. ………………………………………………   nr …………….
Miejscowość ……………………………………………………
Kod pocztowy _ _ - _ _ _ poczta ………………………… … 
Gmina ………………………………………………….
Telefon (stacjonarny) ………………………………………. …  
(komórkowy) ………………………………………......

8. Status uczestnika projektu

a) bezrobotny/a □
b) długotrwale bezrobotny □
c) pozostający/a bez zatrudnienia □

8. Poziom wykształcenia:
� brak
� podstawowe,
� gimnazjalne,
� ponadgimnazjalne
� pomaturalne
� wyższe
9. Czy opiekuje się Pan/Pani dzieckiem do lat 7 lub osobą od Pani/Pana zależną

� tak            � nie

10. Zawód dotychczas przez Pana/Panią wykonywany: …………………………………………...................
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11. Czy w okresie ostatnich 3 lat brał/a Pan/Pani udział  w szkoleniach współfinansowanych przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?
 
  � tak            � nie

Jeśli tak, to proszę podać nazwę szkolenia 
………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………
12. Skąd Pan/Pani dowiedział/a się o możliwości udziału w szkoleniu organizowanym przez Cech 
Rzemiosł MiŚP w Wejherowie:

� z ulotek, plakatów,
� z prasy, radia lub telewizji,
� urzędu gminy,
� inne (proszę wymienić źródła)……………………………………………………………………………….

13. Co spowodowało, że Pan/ Pani zdecydował/a się na udział w projekcie?
 (proszę wybrać 3 odpowiedzi najlepiej opisujące Pana/Pani  motywację do udziału w szkoleniu)

 chcę zdobyć uprawnienia do wykonywania nowego zawodu, aby 
            zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy  �

 chcę podnieść swoje kwalifikacje �
 chcę dowiedzieć się jak skutecznie poszukiwać pracy �
 chcę nauczyć się czegoś nowego, niezależnie od tego czy będzie to przydatne w przyszłości �
 chcę wypełnić wolny czas �
 nie mam żadnych oczekiwań  �
 inne przyczyny � (proszę podać jakie)………………………………………………………………….

Ja, niżej podpisany oświadczam,  że wyżej wymienione informacje są zgodne z prawdą

………………………………
Miejscowość, data i czytelny podpis
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