
   

  

    
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU 

„Świętokrzyska giełda kwalifikacji językowych” 

nr projektu: RPSW.08.04.03-26-0002/17 

Tytuł projektu  Świętokrzyska giełda kwalifikacji językowych 

Numer projektu  RPSW.08.04.03-26-0002/17 

Nazwa Programu Operacyjnego  
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach 

Programu Operacyjnego  
 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Numer i nazwa Działania w ramach Osi 

Priorytetowej  
Działanie 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych 

 

Prosimy wypełnić czytelnie, DRUKOWANYMI literami WSZYSTKIE BIAŁE POLA  

 

 
INFORMACJE OGÓLNE O KANDYDACIE NA UCZESTNIKA PROJEKTU  

Imię  Nazwisko  

PESEL   

Płeć 

  Kobieta  

Data urodzenia   Mężczyzna 

 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA1  

Ulica    Nr domu    Nr lokalu    

Kod pocztowy    Miejscowość    

Województwo    Powiat    

Gmina    Tel. kontaktowy    

Adres e-mail    

Wykształcenie  

  Brak (brak formalnego wykształcenia)  

  Podstawowe – ISCED1 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej)                             

  Gimnazjalne – ISCED2(kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej)  

  
Ponadgimnazjalne – ISCED3 (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub 

zasadniczej szkoły zawodowej)  

                                                           
1 Zgodnie z art. 25. Kodeksu Cywilnego – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu  



   

  

    
 

  Policealne - ISCED4 (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie 

szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym)  

  
Wyższe krótkiego cyklu – ISCED5(kształcenie ukończone na poziomie studiów krótkiego cyklu, 

które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym licencjackim, magisterskim i doktoranckim)  

 
  

Wyższe licencjackie – ISCED6 (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych 

licencjackich)  
 

  
Wyższe magisterskie – ISCED7 (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych 

magisterskich)  
 

  
Wyższe doktoranckie – ISCED8 (kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych 

doktoranckich  
 

STATUS OSOBY W CHWILI PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU  TAK  NIE  

Oświadczam, że jestem osobą po 252 roku życia   

Oświadczam, że jestem osobą o niskich kwalifikacjach3   

Oświadczam, że jestem osobą po 50 roku życia   

Zamieszkuję na terenie KOF4 (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)   

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo5     

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy6      

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy7      

Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną8   

Oświadczam, że jestem osobą pracującą9      

  Żyję w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, z dziećmi pozostającymi na otrzymaniu      

Żyję w gospodarstwie domowym składającym się z jednej osoby dorosłej (pow.18 r.ż.) i dzieci pozostających na 

utrzymaniu 

     

  

                                                           
2 Osoba, która w chwili przystąpienia do projektu ma ukończone 25 lat  
3 Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED3 włącznie 
4 Kielecki Obszar Funkcjonalny, w którego skład wchodzą gminy: Zagnańsk, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Piekoszów, Morawica, Miedziana Góra, Masłów, Górno, 

Daleszyce, Chmielnik, Chęciny, Kielce 
5 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 

nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie,  która nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawana jest 

za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowane już jako bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoba prowadząca działalność na własny 

rachunek (w tym bezpłatnie pomagająca osobie prowadzącej działalność członek rodziny) nie jest uznawany za bierną zawodowo.  
6 Osoba bezrobotna tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy.  
7 Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) jednak niepozostająca w rejestrach urzędów pracy.  

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu).  
8 Dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia 

uczestnictwa w projekcie.   
9 Osoba, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną 

działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba prowadząca działalność na 

własny rachunek – prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową.  



   

  

    
 

Jestem opiekunem osoby zależnej10 
  

   

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
 

 

    

Należy zaznaczyć pole w każdym z wierszy poniżej (dane wrażliwe) 
Odmowa 

podania 

informacji  
TAK  NIE  

Czy posiada Pan/i orzeczenie o niepełnosprawności11 (należy dołączyć orzeczenie/zaświadczenie)        

Czy Pan/i należy do mniejszości narodowej lub etnicznej12, jestem migrantem13, obcego 

pochodzenia14  

      

Znajduję się w innej niekorzystnej sytuacji społecznej np. jestem zagrożony/a wykluczeniem 

społecznym, posiadam wykształcenie poniżej podstawowego, byłem/am więźniem, narkomanem, 

jestem osobą zamieszkującą teren wiejski itp.  

      

 

W ramach projektu, deklaruję udział w szkoleniu 

 z j. angielskiego na poziomie A1/A2 
 TAK  NIE 

Sprawuję opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 
 TAK  NIE 

Pracuję w branży (jeśli dotyczy) 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub 
instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym (Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718) 
11 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 231 poz. 1375), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym 

stan zdrowia. Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.    
12 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.  

Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska  
13 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości.  
14 Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie posiadania obywatelstwa 

(obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.  



   

  

    
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:  

Oświadczam, iż:  

- zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego,  

- zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz akceptuje jego warunki i zgodnie z wymogami jestem 

uprawniony/a do uczestnictwa w nim,  

- dane zawarte w formularzu są prawdziwe i  zgodne z dokumentem tożsamości, 

- zostałem poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych,   

- zostałem/am poinformowany/a, że złożenie niniejszego Formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

do udziału w projekcie,  

- zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora Projektu 

oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji  Pośredniczącej - uprzedzony/a  o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z 

Kodeksu Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że informacje są zgodne ze 

stanem faktycznym i prawnym,  

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Projektu, O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. na 

potrzeby rekrutacji, 

- zostałem/am poinformowany/a, że szkolenie może odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce zamieszkania, 

- zostałem poinformowany/a o obowiązku przekazania informacji dotyczących mojej sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie 

(do 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie), potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, 

- zostałem/am uprzedzony, poinformowany/a o odpowiedzialności cywilnej ( wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym oraz ww. informacje 

są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

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

Miejscowość, data                                                                                                   Czytelny podpis kandydata                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


