WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ
w WARSZAWIE

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY
Proszę o przyjęcie mnie na:

Zostań także inżynierem

KANDYDAT:
Imię/imiona: I

II

Nazwisko
PESEL

Wykształcenie: - Podstawowe
Pomaturalne

Gimnazjalne
Wyższe

Ponadgimnazjalne

Wiek:
Płeć: -

Mężczyzna

- Kobieta

-

Status na rynku pracy:
- Nieaktywny zawodowo (1*)

w tym: osoba ucząca się lub kształcąca

- Bezrobotny - zarejestrowany w urzędzie pracy (2*)
w tym:

długotrwale bezrobotny (3*)

- Zatrudniony (4*)
Rolnik

- Zatrudniony w
administracji
publicznej

-

Zatrudniony w
małym
przedsiębiorstw.
(6*)

- Zatrudniony w
dużym
przedsiębiorstw.
(8*)

w tym:
Samozatrudniony
Zatrudniony w
mikroprzedsiębior
stw. (5*)
Zatrudniony w
średnim
przedsiębiorstw.
(7*)

Zatrudniony w
organizacji
pozarządowej

Orzeczenie o TAK
niepełnosprawności

NIE
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Opieka nad osobą
zależną lub dzieckiem - TAK
do lat 7

NIE

Obszar zamieszkania: - Miasto

-

Wieś (9*)

Dane kontaktowe: miejscowość
ulica
numer domu
kod

numer mieszkania
-

poczta

powiat
województwo

Telefony kontaktowe: stacjonarny

komórkowy

Adres poczty elektronicznej:

Oświadczam, że dane zawarte w podaniu są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności
prawnej za poświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym kwestionariuszu do celów rekrutacji i kształcenia w Wyższej Szkole
Pedagogicznej TWP w Warszawie

miejscowość ..........................................

..................................................
podpis

data:

dzień

miesiąc

rok

1*

Nieaktywny zawodowo- Osoba w wieku 15–64 lata niezatrudniona i niezarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotny

2*

Bezrobotny- to osoba, która jednocześnie:
- jest niezatrudniona i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia,
- nie uczy się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
- jest zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy

3* Długotrwale bezrobotny - oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12
miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.

4* Zatrudniony- to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a
także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenia,
umowa o dzieło).

5* Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie: zatrudnia do 9 pracowników, obrót i/lub bilans roczny poniżej 2 mln EUR
6* Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie: zatrudnia do 49 pracowników, obrót i/lub bilans roczny poniżej 10 mln EUR
7* Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie: zatrudnia do 249 pracowników, obrót i/lub bilans roczny poniżej 50 mln EUR
8* Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie: powyżej 249 pracowników
9* Miasto- gminy miejskie i miasta powyżej 25 tyś. mieszkańców.
Wieś- gminy wiejskie, gminy wiejsko-miejskie i miasta do 25 tyś. mieszkańców.
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