
 
 

Załącznik 1  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  
„Kompetencje z języka angielskiego osób z terenu miasta Poznań i powiatu poznańskiego 

sposobem na współczesny rynek pracy”  
(czytelnie wypełnia kandydat) 

I. METRYCZKA OSOBOWA  

Imię/ drugie imię  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

Wiek   

PESEL  

Płeć 
 KOBIETA  MĘŻCZYZNA 

Adres zamieszkania (ulica 
wraz z numerem, kod 
pocztowy, miejscowość) 
Zgodnie z KC 

 

Gmina   

Powiat  

Obszar zamieszkania  
 MIEJSKI (obszar położony w granicach administracyjnych miast) 

 WIEJSKI (przez osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć osoby przebywające na 

obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo 

zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie;)         

Telefon kontaktowy  

Adres poczty elektronicznej 

(e-mail) 

 

 
 
 
 
 
Wykształcenie:  
 

       Brak (Brak formalnego wykształcenia) (ISCED 0) 
       Podstawowe (szkoła podstawowa) (ISCED 1) 
       Gimnazjalne (gimnazjum) (ISCED 2) 
        Ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane,  technikum, technikum       
        uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa) (ISCED 3) 
       Policealne (szkoły policealne) (ISCED 4) 
        Studia krótkiego cyklu ( Nauczycielskie Kolegium Językowe, Kolegium Pracowników 
       Służb Społecznych (podlega MPiPS) (ISCED 5) 
       Licencjackie (studia I stopnia (tytuły zawodowe: inżynier, licencjat) (ISCED 6) 
        Magisterskie (studnia II stopnia oraz jednolite studnia magisterskie (tytuł zawodowy: 
       magister) (ISCED 7) 
       Doktoranckie (studnia doktoranckie) (ISCED 8) 

 

 

 



 
 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KRYTERIÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. 

Oświadczam, że jestem osobą w wieku:  
25 – 49 lat lub 
50 - 74  lat lub 
74 i więcej  

 
TAK      
TAK    
TAK      

 
NIE    
NIE    
NIE    

2. 

Jestem osobą bierną zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą 
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci 
studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. 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), są 
uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako 
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby 
prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny 
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane 
za bierne zawodowo.  
 

TAK      NIE    

3. 
Jestem osobą bezrobotną - Osoby pozostające bez pracy, gotowe do 

podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, 
nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami 
bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania 
aktywności ekonomicznej ludności (BEAL), jak i osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, 
nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu 
macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu 
niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również 
osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. 
 
w tym: 
 
jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy: 
w tym długotrwale bezrobotną*: 
(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca należy dołączyć kopię decyzji lub 
zaświadczenie z Urzędu Pracy, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” 
wraz z podpisem). 
 
lub 
 
jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy  
w tym długotrwale bezrobotna* 
 
* Osoby długotrwale bezrobotne: 
Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 

 
TAK      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAK    
TAK    
 
 
 
 
 
TAK    
TAK    

 
NIE    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIE    
NIE    
 
 
 
 
 
NIE    
NIE    
 

4. Jestem osobą pracującą – Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, 
które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią 
zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną 
działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. 
chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie .Osoby 
prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność 
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową- są również 
uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych 
warunków:1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej 
lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli 
przedsiębiorstwo nie osiąga zysków; 2) Osoba poświęca czas na 
prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy 
gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub 
usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w 
celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w 

TAK     NIE   



 
 

oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy 
siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w 
konwencjach lub seminariach); 3) Osoba jest w trakcie zakładania 
działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; 
zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w 
ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie 
pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą jeżeli 
wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność 
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w 
posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego 
gospodarstwa domowego. 

5. Oświadczam, iż jestem osobą która zamieszkuje woj. wielkopolskie 
zgodnie wg. KC. 

TAK   NIE   

6.  Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnością.  

(Jeżeli odpowiedź jest twierdząca należy dołączyć kopię orzeczenia 
potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzoną „za zgodność z 
oryginałem” wraz z podpisem.  

TAK   NIE   

Odmowa udzielenia informacji   

 

III. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA  
 

 Z własnej inicjatywy deklaruję chęć dobrowolnego uczestnictwa w projekcie nr. RPWP.08.02.00-30-
0023/15 pn.„Kompetencje z języka angielskiego osób z terenu miasta Poznań i powiatu poznańskiego 
sposobem na współczesny rynek pracy” oraz deklaruję uczestnictwo w całym cyklu zajęć.   

 Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i udziału w Projekcie oraz  akceptuję jego zapisy. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że kurs może odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce 
zamieszkania. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest współfinansowany prze Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w procesie monitoringu i ewaluacji 
projektu, w tym m.in. wypełnianie ankiet, dokumentów oraz testów sprawdzających. 

 Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza Zgłoszeniowego nie jest równoznaczne  
z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie.  

 Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o konieczności przekazania danych dotyczących 
mojego statusu na rynku pracy oraz informacji na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz 
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w 
projekcie.  

 Oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu i są 
zgodne z prawdą. Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wnikającej z Kodeksu 
Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że dane zawarte 
w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne ze stanem faktycznym. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą  
z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ). 

 
 
 
……………………………………….     ………………………………………………………………………… 
    Miejscowość i data             Czytelny podpis Kandydata 


