
 

                                                                                                                   

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Tytuł Projektu „Wykwalifikowani – na rynku pracy poszukiwani” 

Numer Projektu POWR.01.02.01-18-0003/18 

Nazwa Programu Operacyjnego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 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 

Zaznaczyć 

„X” 

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 jestem osobą tzw. ubogą pracującą, os. zatrudnioną na umowie 
krótkoterminowej oraz pracującą w ramach umowy cywilno-prawnej3(jeżeli tak 
to proszę dołączyć zaświadczenie od pracodawcy). 

  

Oświadczam, że zamieszkuję na terenie realizacji projektu4 

Zamieszkuje jeden z powiatów:  łańcucki, przeworski, jarosławski, przemyski, 
sanocki, krośnieński, m. Krosno. 

  

Oświadczam, że zamieszkuję jedno z miast: Łańcut, Przeworsk, Jarosław, 
Przemyśl, Sanok, Krosno5 

  

Oświadczam, że jestem osobą odchodzącą z rolnictwa lub członkiem rodziny 
odchodzącej z rolnictwa6 

  

Oświadczam, że jestem osobą, która nie uczestniczy w żadnych formach 
kształcenia i szkolenia, tzw. młodzież NEET7 w okresie ostatnich 4 tygodni. 

  

Oświadczam, że NIE NALEŻĘ do grupy docelowej określonej na trybu 
konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.8 

  

 

 

 

                                                           
2 Osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej. Osoby będące na urlopie wychowawczym, są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są 
zarejestrowane jako bezrobotne 
3 Osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jedną 
osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miejscu poprzedzającym przystąpienie do projektu. 
4 Obszar woj. podkarpackiego w rozum. KC, wyłącznie w powiecie: łańcucki, przeworski, jarosławski, przemyski, sanocki, krośnieński, m. Krosno. 
5 miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze w województwie podkarpackim. 
6 posiadającą gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych lub członkiem ich rodzin ubezpieczoną w KRUS, ukierunkowaną na podjęcie 

zatrudnienia poza rolnictwem (należy dołączyć zaświadczenie z KRUS poświadczające status) 
7 Osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunku: 
- nie pracują;-nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki);- nie szkolą się 
(tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). 
8Młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków pieczy 
zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy 
zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy 
usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej 



 

                                                                                                                   

DANE WRAŻLIWE 

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

ODP. 

Jestem osobą należącą do mniejszości narodowej  lub etnicznej9, 

migrantem10 albo osobą obcego pochodzenia11 

   

Jestem imigrantem12, reemigrantem13    

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej14    

Jestem osobą z niepełnosprawnością 15(należy dołączyć orzeczenie 
lub inny dokument poświadczający stan zdrowia lub opinia) 

   

Dane dodatkowe  

   
Jaki Pan/Pani posiada staż pracy? ( Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi) 

 

Brak stażu pracy                   □ 

do 1 roku stażu pracy          □     

do 3 lat stażu pracy            □    

powyżej 3 lat stażu pracy              □         

 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, iż: 

 Zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu „Wykwalifikowani – na rynku pracy poszukiwani”, 
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  „Wykwalifikowani –na 
rynku pracy – poszukiwani”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku 

                                                           
9 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, 
żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska 
10 Migranci to cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. 
11 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. 
12 imigranci to osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na 
pobyt czasowy i zamierzające wykonywać lub wykonujące pracę na terytorium Polski. 
13 reemigranci to obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski 
lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci  
14 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. 
15 Osoby niepełnosprawne w rozumieniu 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). 



 

                                                                                                                   

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 organizatorom Projektu 
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  

 


