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DEKLARACJA 

 

Deklaracja przedsiębiorcy zaangażowanego w identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-

zawodowych na rynku pracy dzięki EFS w związku z realizacją projektu 

 „Sektorowa Rada Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego” 

 

 

 

Ja, niżej podpisana/y reprezentujący podmiot: 

………………..……………………………………………………….................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

działającą w sektorze lotniczym lub kosmicznym, wyrażam gotowość i chęć udziału w pracach 

Sektorowej Rady ds. Kompetencji przemysłu lotniczo kosmicznego działającej w związku z projektem 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.12 - Zwiększenie 

wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Jednocześnie oświadczam, że znam cele i zadania realizowane przez Sektorową Radę i jestem 

zainteresowany współpracą z Radą w celu zwiększenia szans na zbudowanie spójnego systemu oceny 

kompetencji w branży lotniczej i/lub kosmicznej, a co za tym idzie poprawę perspektyw zawodowych 

polskich pracowników. Dzięki pracom dotyczącym prognozowania potrzeb kwalifikacyjno – zawodowych 

na rynku pracy umożliwione zostanie przygotowanie oferty szkoleniowej i edukacyjnej odpowiadającej 

aktualnym wymogom rynkowym, a także pozwoli na zbudowanie matrycy kompetencji przyszłych 

pracowników branży lotniczej i/lub kosmicznej. 

 

 

 

…………………..………………………………    ………………………………………………………. 

Pieczęć firmowa     Data i podpis osoby reprezentującej  

 

 

Załącznik: 

Ankieta identyfikująca 
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Załącznik, 

Formularz ankiety identyfikującej 

 

Szanowni Państwo 

Zapraszamy do udziału w wypełnieniu poniższej ankiety dotyczącej  sektora lotniczego i 

kosmicznego a służącej identyfikacji podmiotów zainteresowanych prognozowaniem potrzeb 

kwalifikacyjno – zawodowych na rynku pracy na potrzeby budowy matrycy kompetencji, która jest 

realizowana w ramach projektu Sektorowej Rady Kompetencji przemysłu lotniczo-kosmicznego, 

działającej na podstawie Ustawy z 9 listopada 2000 roku, pod auspicjami Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.12-

Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Przedmiotem kwestionariusza jest potwierdzenie chęci włączenia się wybranych podmiotów 

sektora lotniczego i kosmicznego w identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno – zawodowych 

na rynku pracy  oraz współpracy w tym zakresie z Sektorową Radą ds. Przemysłu Lotniczo – kosmicznego  

 

Informujemy, że zebrane przez Radę dane: 

 

1. Nie obejmują danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w 

szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych 

osobowych; 

 

2.Będą służyć do realizacji niniejszego projektu badawczego; 

 

3. Nie będą wykorzystywane do celów innych niż cel niniejszego projektu, a w trakcie ich przetwarzania 

zapewniamy im właściwą ochronę; 

 

4. Mogą być udostępnione na potrzeby organu nadzorczego SRK, tj. Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości [PARP] oraz w razie konieczności dla upoważnionych z mocy prawa organów 

kontrolnych. 

 

Jednocześnie zastrzegamy, że posiadają Państwo prawo wnoszenia uwag lub zmian co do zakresu 

przekazanych przez Państwa danych.  

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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1. Nazwa Przedsiębiorstwa  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. NIP Przedsiębiorstwa  

……………………………………… 

3. Kategoria branży sektora  ( np.: przemysł, przewoźnik, port lotniczy, ośrodek szkoleniowy, 

uczelnia itp.)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Prawna forma działalności  

o Spółka Akcyjna  

o Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

o Spółka cywilna 

o Spółka jawna 

o Spółka partnerska 

o Spółka komandytowa 

o Spółka komandytowo-akcyjna 

o Jednoosobowa działalność gospodarcza 

o Inne: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Dane teleadresowe 

 Adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Mail:……………………………………………………………… 

 Tel:………………………………………………………………. 

6. Podstawowy zakres działalności oraz wykazane kody PKD (jeśli dotyczy)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Główny produkt lub usługa  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8. Jestem zainteresowany/a identyfikacją i prognozowaniem potrzeb kwalifikacyjno – zawodowych 

na rynku pracy  

o TAK           

o NIE 

9. Jestem zainteresowany/a otrzymywaniem wyników badań realizowanych/ zlecanych przez Radę 

o TAK 

o NIE 

10. Jestem zainteresowany/a zgłaszaniem do Rady własnych obserwacji, wniosków czy potrzeb 

o TAK 

o NIE 

  

 

Dziękujemy za podjęcie współpracy 

 


