
 

 
 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
DO PROJEKTU 

„Perspektywa na SUKCES” 
 

Działanie 05.06. Adaptacyjność pracowników 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
Organizator: O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Sp. z o.o. 
Nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0033/17 
 
RUBRYKI PROSZĘ WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI, JEŻELI WYSTĄPI BŁĄD NALEŻY 

GO SKREŚLIĆ, ZAPARAFOWAĆ I NAPISAĆ OBOK WERSJĘ PRAWIDŁOWĄ 

CZ. I Informacje o Kandydacie - dostęp do wersji elektronicznej (PDF) na 
www.projektyokcjo.pl/perspektywa-na-sukces/ 

Dane osobowe 

Imię  

Nazwisko  

Wiek  

Data urodzenia  

Pesel  

Płeć  

Dane kontaktowe 

Telefon  

E-mail  

Adres 
zamieszkania 

Ulica  

Nr budynku/lokalu  

Kod pocztowy  

Poczta  

Miejscowość  

Gmina  

Powiat  

Województwo  

http://www.projektyokcjo.pl/perspektywa-na-sukces/


 

 
 

Kraj  

Wykształcenie 

 Brak ISCED 0 (brak formalnego wykształcenia) 

 Podstawowe ISCED 1 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

 Gimnazjalne ISCED 2 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 

 Ponadgimnazjalne ISCED 3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej 

lub zasadniczej szkoły zawodowej, np. Liceum Ogólnokształcące, Liceum 

Ogólnokształcące Profilowane, Technikum, Technikum Uzupełniające, Liceum 

Ogólnokształcące Uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa) 

 Policealne ISCED 4 (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie 

na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym) 

 Wyższe krótkiego cyklu ISCED 5 (kształcenie ukończone na poziomie studiów 

np. Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników Służb Społecznych) 

 Wyższe licencjackie lub odpowiedniki ISCED 6 (kształcenie ukończone na 

poziomie studiów licencjackich lub inżynierskich) 

 Wyższe magisterskie ISCED 7 (kształcenie ukończone na poziomie studiów 

wyższych magisterskich) 

 Wyższe doktoranckie ISCED 8 (kształcenie ukończone na poziomie studiów 

wyższych doktoranckich) 

 

Status na 
rynku pracy w 

chwili 
przystąpienia 
do projektu 

Osoba przewidziana do zwolnienia1 (jeśli 

tak proszę dołączyć do formularza 

zaświadczenie od pracodawcy) 
 Tak  Nie 

Osoba zagrożona zwolnieniem2 (jeśli tak 

proszę dołączyć do formularza zaświadczenie 

od pracodawcy) 
 Tak  Nie 

Osoba bez zatrudnienia3 (maksymalnie do 

6 miesięcy od dnia rozpoczęcia projektu)(Jeśli 

tak proszę dołączyć do formularza 

zaświadczenie/świadectwo pracy) 

 Tak  Nie 

                                                           
1 Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku 

służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez 
niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. 
2 Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie 

tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192, ze zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy 
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, 
produkcyjnych lub technologicznych. 
3 Osoba bez zatrudnienia – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 



 

 
 

Osoba bierna zawodowo4  Tak  Nie 

Osoba zarejestrowana5 w Urzędzie Pracy 

jako bezrobotny/na. (jeśli tak proszę 

dołączyć do formularza zaświadczenie z 

Urzędu Pracy) 

 Tak  Nie 

Osoba niezarejestrowana6 w Urzędzie 

pracy 
 Tak  Nie 

Osoba z niepełnosprawnością7(należy 

dołączyć do formularza orzeczenie lub inny 

równoważny dokument i wypełnić Ankietę 

usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami) 

 Tak  Nie 

 Odmowa podania danych 

Ubezpieczenie 
  

KRUS 
  

ZUS 
  

BRAK 

Uczestnik to: 

Osoba należąca do mniejszości 

narodowej8 lub etnicznej9, migrant10, 

osoba obcego pochodzenia11 

 Tak  Nie 

 Odmowa podania danych 

                                                           
4 Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Do grupy 
biernych zawodowo zaliczamy m.in.: 

 studentów studiów stacjonarnych 

 studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby 
bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana); 

 osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w 
okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), ale tylko wtedy gdy nie są 
zarejestrowane jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana); 

5 Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji Urzędów Pracy – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze Urzędu Pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
6 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji Urzędów pracy – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukująca zatrudnienia, która nie jest zarejestrowana w rejestrze Urzędu Pracy jako bezrobotna. 
7 Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. Nr 127 poz. 721, ze zm.) lub osoba z zaburzeniami 

psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546 ze zm.), tj. osoby 

z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
8 Mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest mniej 

liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą 

lub tradycją; 3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest 

ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę; 5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 

lat; 6) utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Za mniejszości narodowe uznaje się następujące mniejszości: 1) 

białoruską; 2) czeską; 3) litewską; 4) niemiecką; 5) ormiańską; 6) rosyjską; 7) słowacką; 8) ukraińską; 9) żydowską (Art. 2. 1. i 2. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 823). 
9 Mniejszością etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) jest mniej 

liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą 

lub tradycją; 3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest 

ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę; 5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 100 

lat; 6) nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. 4. Za mniejszości etniczne uznaje się następujące mniejszości: 

1) karaimską; 2) łemkowską; 3) romską; 4) tatarską. (Art. 2. 3. i 4. Dz.U. z 2017 r. poz. 823). 
10 Migrant – osoba obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie) – Cudzoziemcy na stale 
mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. Zgodnie z prawem krajowym 
mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. 
Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 



 

 
 

Osoba bezdomna lub dotknięta 

wykluczeniem dostępu do mieszkań12 
 Tak  Nie 

Osoba żyjąca w gospodarstwie 

domowym bez osób pracujących13 
 Tak  Nie 

Osoba żyjąca w gospodarstwie 

domowym składającym się z jednej 

osoby dorosłej i dzieci pozostających na 

utrzymaniu14 

 Tak  Nie 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż wymienione)15 
 Tak  Nie 

Czy chciałbyś/abyś w ramach projektu wziąć udział w odpłatnym stażu 3 lub 6 miesięcznym? 

 Tak  Nie 

Czy chciałbyś/abyś w ramach projektu wziąć udział w studiach podyplomowych? (Jeśli tak – proszę 

uzupełnić CZ. II FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO – Studia podyplomowe) 

 Tak  Nie 

Czy chciałbyś/abyś w ramach projektu wziąć udział w doradztwie zawodowym oraz w szkoleniach 

zawodowych? 

 Tak  Nie 

Proszę rzetelnie określić swoją motywację do wzięcia udziału w projekcie „Perspektywa na SUKCES” 

 bardzo niska 

 niska 

 średnia 

 wysoka 

 bardzo wysoka 

                                                                                                                                                                                     
11Osoby obcego pochodzenia - to cudzoziemcy – każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania 

lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.. 
12 Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego 
ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 
1. Bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach) 
2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, 
osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu 
bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane) 
13 Osoby żyjące w gospodarstwach domowych bez osób pracujących – Gospodarstwo domowe bez osób pracujących – gospodarstwo 

domowe, w którym żaden członek nie pracuje; wszyscy członkowie są albo bezrobotni albo bierni zawodowo. 

Gospodarstwo domowe to jednostka (ekonomiczna, społeczna): posiadająca wspólne zobowiązania; dzieląca wydatki domowe lub 
codzienne potrzeby; wspólnie zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi 
(niekoniecznie spokrewniona) mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny 
posiłek dziennie lub wspólny pokój dzienny. 
14 Osoby żyjące w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu – gospodarstwo domowe 

to jednostka (ekonomiczna, społeczna): posiadająca wspólne zobowiązania; dzieląca wydatki domowe lub codzienne potrzeby;wspólnie 

zamieszkująca. Gospodarstwo domowe to zarówno osoba zamieszkująca samotnie, jak również grupa ludzi (niekoniecznie spokrewniona) 

mieszkająca pod tym samym adresem wspólnie prowadząca dom np. mająca przynajmniej jeden wspólny posiłek dziennie lub wspólny 

pokój dzienny. Dzieci pozostające na utrzymaniu to osoby w wieku 0-17 lat oraz 18-24 lata, które są bierne zawodowo oraz mieszkają 

z rodzicem. 
15 Osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej – kategoria odnosi się do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotyczy 

wskazanej poniżej grupy: osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu ISCED 1) będąca 

poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1,  byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do 

mieszkań, osoby z obszarów wiejskich. 



 

 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie „Perspektywa na 

SKUCES”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizowanym przez O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. 

2. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. 

danych rasowych i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia. 

3. Zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w projekcie „Perspektywa na 

SUKCES” i zaliczam się do grupy docelowej. 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu na 

etapie rekrutacji. 

5. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych i procesie rekrutacyjnym. 

6. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej (wynikającej z Kodeksu Karnego) za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w 

Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

7. Zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. 

8. Zostałem/am poinformowany/a, że szkolenie może odbywać się w innej miejscowości niż 

moje miejsce zamieszkania i zgadzam się na to. 

9. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie. 

10. Jeżeli zostanę zakwalifikowany do projektu to zobowiązuję się do uczestnictwa w całym 

cyklu jego realizacji zgodnie z opracowanym w ramach diagnozy potrzeb Indywidualnym 

Planem Działania 

11. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę beneficjentowi dane 

dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu 

lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji, a także w ciągu trzech 

miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 

rynku pracy. 

12. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych 

(zbieranie, analizowanie, wartościowanie danych) prowadzonych przez Organizatora 

Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej. 

13. Zostałem poinformowany, że moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 

realizacji Projektu „Perspektywa na SUKCES”, w szczególności zarządzania, kontroli, audytu, 

ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji 

obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji 

o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy spójności w ramach RPO WP 2014-2020, 

współfinansowanego z EFS. 

14. Zostałem/am poinformowany/a, że moje dane osobowe zostały powierzone do 

przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Urząd Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, beneficjentowi realizującemu Projekt - 

O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH Sp. z o.o., ul. Boh. Monte Cassino 53  Cassino 53, 20-

705 Lublin oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją 



 

 
 

Projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania 

ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Powierzającej, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. 

Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom realizującym 

na zlecenie Instytucji Powierzającej, Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt 

w ramach RPO WP 2014-2020. 

15. Zostałem/am poinformowany/a, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania. 

 
Oświadczam, iż dane zawarte w formularzu są prawdziwe. 

Zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu „Perspektywa na SUKCES” oraz Regulaminem 

Rekrutacji i akceptuję ich warunki. 

Do powyższego formularza dołączam: 

1. Ankieta rekrutacyjna dotycząca sytuacji osobistej, domowej i zawodowej kobiet i  mężczyzn. 

2. Oświadczenie kandydata o spełnianiu kryteriów grupy docelowej. 

3. Orzeczenie o stanie zdrowia (wymagane w przypadku osób z niepełnosprawnością). 

4. Zaświadczenie pracodawcy (jeżeli dotyczy). 

5. Ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy). 

6. Zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej/ świadectwo pracy/oświadczenie kandydata o 

statusie na rynku pracy (jeżeli dotyczy). 

Cz. II Studia podyplomowe - dostęp do wersji elektronicznej edytowalnej na 
www.projektyokcjo.pl/perspektywa-na-sukces/ 

CZ.III Studia podyplomowe 

Proszę podać swoje 
dotychczasowe wykształcenie 
(ukończona/e uczelnia/e wyższa/e 
– pełna nazwa, uzyskany/e tytuł/y, 
dodatkowe kierunkowe 
wykształcenie/szkolenia) (należy 
do formularza dołączyć kopię 
dyplomu ukończenia uczelni 
wyższej) 

 

http://www.projektyokcjo.pl/perspektywa-na-sukces/


 

 
 

Proszę podać swoje 
preferencje względem wyboru 
studiów podyplomowych oraz 
uzasadnić swój wybór 
(kierunek, uczelnia – może być 
kilka, proszę umotywować wybór) 

 

 

Do powyższego formularza dołączam: 

1. Kserokopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej. 

 

 

 

……………………………………………… 
(Miejscowość, data) 

……………………………………………… 
(Czytelny podpis) 

 


