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Załącznik numer 1 do Formularza Rekrutacyjnego 
 
 
 
 
 
…………………………………                                                                                 …………………………………                             
Imię i nazwisko Kandydata/-ki                                                                                        miejscowość, data                        
 
 
………………………………… 
Adres zamieszkania 
 

………………………………… 

 

 

KWESTIONARIUSZ OCENY STANU ZDROWIA  

Projekt „Weź kwalifikacje w swoje ręce!”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

realizowany przez CDG PRO Sp. z o.o.  

na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0039/17  

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE 

DZIAŁANIE 9.5. PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH 

 

 

 Oświadczam, że według stanu mojej wiedzy nie cierpię na żadną chorobę psychiczną bądź fizyczną, 

która kolidowałaby z moją zdolnością do wykonywania prac związanych ze specyfiką kursu1 

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

w sposób bezpieczny i zadowalający lub naraziłaby mnie lub innych na ryzyko wynikające z mojej aktywności. 

Ponadto oświadczam, że posiadam dobrą sprawność fizyczną i psychiczną, oraz bardzo dobry stan zdrowia.  

 

 

 

                                                                                         …………………………………………………... 
                                          Podpis Kandydata/-ki do udziału w projekcie 
 
 

                                                      
1 Wykaz chorób dyskwalifikujących uczestnictwo w danym kursie stanowi Tabela 1. niniejszego oświadczenia. 
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   Tabela 1. 

Rodzaj kursu 
Choroby/lęki/ fobie/schorzenia, które dyskwalifikują Kandydata/kę  
do udziału w danym kursie 

Kurs pilarza – operatora pilarki 
łańcuchowej 

złamania, urazy, zaawansowana choroba zwyrodnieniowa, zaburzenia 
neurologiczne, choroby psychiczne 

Obsługa żurawia przeładunkowego typu 
HDS 

choroby narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi, układu sercowo-
naczyniowego, narządów ruchu, układu nerwowego, zaburzenia 
psychiczne, cukrzyca, niewydolność nerek, uzależnienie od alkoholu 
lub jego nadużywanie, uzależnienie od środków o działaniu podobnym 
do alkoholu lub ich nadużywanie, przyjmowania leków, mogących mieć 
wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu,  inne poważne zaburzenia 
stanu zdrowia istotnych dla oceny zdolności do prowadzenia pojazdu. 

Obsługa podestów ruchomych 
samojezdnych 

Prawo jazdy kat. C 

Prawo jazdy kat. C+E (tylko E dla osób 
posiadających prawo jazdy kat. C) 

Prawo jazdy kat. D (dla osób 
posiadających prawo jazdy kat. C) 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona D 

Uprawnienia stermotorzysty 
zaburzenia widzenia, zaburzenia rozpoznawania barw, zaburzenia 
równowagi 

 
 
 

 


