
           

                                                                                                                                    

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Tytuł Projektu „Początek kariery” 

Numer Projektu POWR.01.02.01-10-0012/17 

Nazwa Programu Operacyjnego 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój województwa 

łódzkiego na lata 2014-2020 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w 
ramach Programu Operacyjnego 

I. Osoby młode na rynku pracy 

Numer i nazwa Działania dla Osi 
Priorytetowej 

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy-projekty konkursowe 

Numer i nazwa Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Beneficjent O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 

PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI WSZYSTKIE PONIŻSZE POLA 

INFORMACJE OGÓLNE 

Imię   
Nazwisko 

 

Data 

urodzenia 
 

Płeć 
 kobieta 
 mężczyzna 

PESEL 
     

     
Wiek  

ADRES ZAMIESZKANIA1 

Ulica   Nr domu  Nr lokalu  

Kod 

pocztowy 

 
Miejscowość 

 

Poczta  Gmina  

Powiat  Województwo  

DANE KONTAKTOWE 

Telefon kontaktowy  

Adres poczty elektronicznej (e-

mail) 

 

                                                           
1 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z rozdziałem II art. 25. Kodeksu Cywilnego jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego 
pobytu. 



           

                                                                                                                                    

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 zasadniczej szkoły 

zawodowej lub  szkoły średniej 

 
Policealne (ISCED 4) - kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie 

szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym 

 Wyższe (ISCED 5-8) - kształcenie ukończone na poziomie studiów wyższych 

STATUS W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

Należy zaznaczyć X właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo2   

Oświadczam, że zamieszkuję na terenie realizacji projektu3   

 

DANE WRAŻLIWE 

Należy zaznaczyć X właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE 
ODMOWA 

ODP. 

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej  lub 

etnicznej4, migrantem5 albo osobą obcego pochodzenia6  

   

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej7    

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z 
dostępu do mieszkań8 

   

Jestem osobą z niepełnosprawnością9 (należy dołączyć 
orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia) 

   

                                                           
2 Za osobę bierną zawodową rozumie się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Status na rynku 
pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
3 Szczegółowe informacje dot. obszaru realizacji projektu znajdują się w regulaminie projektu, dostępnego na stronie internetowej www.projektyokcjo.pl  
4 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, 
żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
5 Migranci to cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. 
6 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. 
7 Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym, byli więźniowie, narkomani itp. Osoba z wykształceniem na poziomie ISCED 0, która jest poza wiekiem 
typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1. 
8 Zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne 

formy wykluczenia mieszkaniowego. 
9 Osoba z niepełnosprawnościami - osoba z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub 

http://www.projektyokcjo.pl/


           

                                                                                                                                    

Stopień 
niepełnosprawnośc
i (jeśli dotyczy): 

lekki     

umiarkowany    

znaczny    

Rodzaj 
niepełnosprawnośc
i (jeśli dotyczy): 

sprzężona10    

zaburzenia psychiczne    

intelektualne    

całościowe zaburzenia rozwojowe    

inne    

Dane dodatkowe  

Należy zaznaczyć X właściwe pole w każdym z 
wierszy poniżej 

Tak Nie 

Czy kształci się  Pan/i w trybie formalnym 
stacjonarnym 11   

  

Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni szkolił/a się  Pan/i 
w zajęciach pozaszkolnych12 

  

Jestem studentem studiów stacjonarnych      

Jestem studentem studiów niestacjonarnych      

Należę do tzw. młodzieży NEET z  grup objętych 
wsparciem w ramach Poddziałania 1.3.1 SZOOP 
POWER 13 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
10 Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności. 
11 Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół 
ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym. 
12 Przez szkolenia rozumie się uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania prac finansowanych ze środków publicznych. 
13 a)młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), b) matki opuszczające pieczę zastępczą (do roku po 
opuszczeniu instytucji pieczy), c) absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu 
ośrodków), d) absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu ośrodków), e) 
matki przebywające w domach samotnej matki, f) osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po ich opuszczeniu) 

 
 



           

                                                                                                                                    

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż: 

 Zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu „Początek kariery”, akceptuję jego 

warunki , spełniam wszystkie wymogi formalne i zgodnie z wymogami Regulaminu jestem 

uprawniony/a do uczestnictwa  

w ww. projekcie.  

 Oświadczam, iż spełniam wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do 

udziału w projekcie. 

 Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Organizatora Projektu o zmianach 

danych zawartych  

w formularzu zgłoszeniowym (dane kandydata na uczestnika projektu, dane kontaktowe, 

status). 

 Samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie „Początek 

kariery”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- 

projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowanym przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.  

 Zostałam/em poinformowana/ny, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że szkolenia mogą odbywać się w innej miejscowości niż 

moje miejsce zamieszkania. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest 

równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 

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

danych rasowych  

i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia. 

 Deklaruję uczestnictwo w całym wsparciu zaplanowanym w ramach ww. projektu, 

równocześnie zobowiązuję się, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Organizatora Projektu.  

 Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania Organizatorowi Projektu kopii 

umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające 

zatrudnienie, zarówno w przypadku podjęcia pracy w trakcie uczestnictwa w projekcie jak 

i do 3 miesięcy od ukończenia udziału w projekcie,  

a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej – wydruk CEIDG/KRS oraz 

dokument potwierdzający fakt  prowadzenia działalności gospodarczej  przez okres 

minimum 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie: dowód opłacenia należnych 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta 

/Urzędu Skarbowego/ZUS potwierdzającego prowadzenie działalności przez 3 pełne 

miesiące. 

 Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazania danych potrzebnych do 

wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy, oraz dokumentów 



           

                                                                                                                                    

potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (certyfikaty, dyplomy, świadectwa ukończenia 

szkoły, wyniki egzaminów) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie . 

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

prowadzonych przez Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie 

Instytucji Pośredniczącej,  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu 

na etapie rekrutacji.  

 Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu 

Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, 

że ww. dane oraz dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym są zgodne ze stanem 

prawnym i faktycznym. 

 

 

 

 

                          ………………………… 

Miejscowość, data                              

 

 

 

 

……………………………………………. 

Czytelny podpis kandydata/ki lub opiekuna prawnego 


