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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  

„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH” 

 
Nr zgłoszenia: ……………………………………  

Data wpłynięcia: …………………………………..  

Podpis osoby przyjmującej: ….……………………………..
1
 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie i  podpisać na ostatniej stronie.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wzór Formularza zgłoszeniowego może zostać wypełniony przez 
Kandydata/kę odręcznie drukowanymi l iterami. 

 

I.  DANE OSOBOWE KANDYDATA/KI (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź i  /lub uzupełnić 

wszystkie pola): 

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. PESEL (jeśli  nie ma należy wpisać „brak”) 
           

4. Płeć □  Kobieta    □  Mężczyzna 

5. Obszar zamieszkania 

 MIEJSKI  
(obszar położony w granicach administracyjnych miast) 
 
 WIEJSKI  
(obszar słabo zaludniony to obszar, na których więcej niż 
50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie;).  

6. Wiek (w chwili  przystąpienia do Projektu)  

7. Wykształcenie 

 

 

 

 

 

Posiadam wykształcenie: 

 Podstawowe lub niższe 

 Gimnazjalne  

 Ponadgimnazjalne  

(l iceum, l iceum profilowane, technikum, 
technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła 
zawodowa) 

 Policealne  

 Wyższe  
 

 

                                                 

1
 Wypełnia Realizator Projektu. 
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II. DANE KONTAKTOWE KANDYDATA/KI (proszę uzupełnić): 

8. 

Adres zamieszkania (w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego) 

Województwo: 

9. Powiat: 

10. Gmina: 

11. 
Miejscowość: 

12. Kod pocztowy: 

13. Ulica: 

14. 
Numer budynku: 

15. Numer lokalu: 

16. 
Adres korespondencyjny (należy wypełnić jeśli  inny 

niż adres zamieszkania) 

Województwo: 

Powiat: 

Gmina: 

Miejscowość: 

Kod pocztowy: 

Ulica: 

Numer budynku: 

Numer lokalu: 

17. 
Miejscowość, w której Kandydat/ka uczy się/ pracuje 

( dotyczy osób pracujących)  

18. Telefon kontaktowy 
 

19. Adres e-mail  
 

 
III. STATUS KANDYDATA/KI (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą/e odpowiedź/i): 

20. 

Status w chwili przystąpienia 

do Projektu  

 

 
 

 Jestem osobą bezrobotną
1
 

W tym: 

 długotrwale bezrobotną
2
 

 Jestem osobą bierną 
zawodowo

3
 

W tym: 

 uczącą się (w trybie dziennym) 

 nieuczestniczącą w kształceniu lub 

szkoleniu 

 Inne 

 Jestem osobą pracującą
4
 

  
 Jestem osobą z niepełnosprawnościami 
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IV. STATUS ZAWODOWY (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź i  uzupełnić -  jeśli dotyczy):  

21. 
Zatrudnienie w 

  administracji rządowej  

   administracji samorządowej  

  organizacji pozarządowej  

  mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie
5
  

  dużym przedsiębiorstwie  

  prowadzę działalność na własny rachunek  

  Inne  

22. 

Miejsce pracy (nazwa firmy/ instytucji , adres, 

telefon, e-mail)
  

 

23. Wykonywany zawód  

V.   WYBÓR SZKOLENIA (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź): 

24. Jestem zainteresowany/a udziałem w szkoleniu z 
 języka angielskiego – 180h 

 języka niemieckiego – 180h 

25. Wybór trybu nauki  

 zajęcia w tygodniu do południa   

 zajęcia w tygodniu popołudniu 

 zajęcia weekendowe 

 

26. 
Czy opiekuje się Pan/i dzieckiem lub osobą 
zależną? 

 Tak 

 Nie 

 VI.   ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE (proszę zaznaczyć znakiem „x” i  /lub uzupełnić) 

27. 

 Plakat 

 Ulotka 

 Przekaz słowny 

 Spotkanie informacyjne 

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Ogłoszenie w prasie 

 Strona www 

 Instytucja państwowa np. urząd gminy/miasta  

 Inne (jakie?): ........................................................ 

 
Załączniki (proszę zaznaczyć znakiem „x” właściwą odpowiedź):      

□ Zaświadczenie z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy (jeśli  dotyczy)  

□ Oświadczenie osoby biernej zawodowo (jeśli  dotyczy) 

□ Oświadczenie o zatrudnieniu (jeśli  dotyczy) 

□ Oświadczenie o spełnieniu kryterium kwalifikacji    

□ Kopia świadectwa ukończenia szkoły (oryginał do wglądu)  

□ Kopia orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli  dotyczy) 

□ Inne: …………………………………………………………………… 

                                                 

 Wypełnienie pól 21-23 jest obowiązkowe wyłącznie dla osób pracujących. 
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  Oświadczam, że: 
 Zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu rekrutacji  i  uczestnictwa w Projekcie „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 

JĘZYKOWYCH” i akceptuję ich postanowienia, w tym zasady dotyczące sposobu komunikacji.  

 Spełniam kryteria uczestnictwa w Projekcie określone w Regulaminie rekrutacji  i  uczestnictwa w Projekcie. 

 Zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -

2020. 

 Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie i  zgłaszam z własnej inicjatywy potrzebę zdobycia, 

podniesienia lub uzupełnienia umiejętności i  kompetencji językowych. 

 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w Formularzu zgłoszeniowym przez HUMANEO, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz 

Ministrowi Rozwoju dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji  i  ewaluacji  Projektu „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 

JĘZYKOWYCH” realizowanego w ramach Działania IX.3. RPO WP  na lata 2014-2020. 

 Podane przeze mnie informacje zawarte w niniejszym formularzu i  załączonych do niego dokumentach są 

zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego po 

stronie HUMANEO z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Mikołaja Reja 20, obowiązkiem zwrotu środków 

otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. Projekcie, HUMANEO będzie miał prawo dochodzić ode 

mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej. 

 Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści  moich danych osobowych oraz 

ich poprawiania. 

 
 

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

Miejscowość i data                                                                        Podpis Kandydata/ Kandydatki 
 
 
 

 
 
 
Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej ze strony Realizatora Projektu  
za weryfikację danych do rejestru kandydatów do udziału w Projekcie: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

1
Osoba bezrobotna - osoba pozosta jąca  bez pracy, gotowa do podjęcia  pracy i  aktywnie poszukująca  zatrudnienia , 

zarejestrowana lub niezarejestrowana w rejestrze urzędu p racy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami  ustawy o promocji  

zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 
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bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera ją świadczeń z tytułu urlopu), na leży wykazywać jako osoby 

bezrobotne.  

2Osoba długotrwale bezrobotna - dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres  ponad 12 

mies ięcy (>12 mies ięcy).  

3Osoba bierna zawodowo - osoba, która  w danej chwi l i  nie tworzy zasobów s i ły roboczej (tzn. nie pracuje i  nie jest 

bezrobotna). Za  biernych zawodowo uznaje s ię m.in. s tudentów s tudiów stacjonarnych. Osoby będące na  urlopie 
wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w  okresie, który nie mieści  

s ię w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za  bierne zawodowo, c hyba że są 
zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas  s tatus  bezrobotnego ma pierwszeństwo).  

4 Osoba pracująca -  to osoba 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 chwi lowo nie 

pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kszta łcenie s ię  lub szkolenie. Osoby prowadzące 
dzia łalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową- są 
również uznawane za  pracujących, o i le spełniony jest jeden z poniższych warunków: 1) Osoba pracuje w swojej działalności, 

praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżel i przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 
Definicja określona na podstawie Wytycznych KE dot. monitorowania i  ewaluacji EFS 2014-20202); 2) Osoba poświęca  czas  
na  prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżel i  nie zrea l izowano 

żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania  swojego 
gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawia jący łódkę  czy s iatki  

rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach); 3) Osoba jest w trakcie zakładania  
dzia łalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się  do tego zakup lub insta lację sprzętu, 
zamawianie towarów w ramach przygotowań  do uruchomienia  dzia ła lności . Bezpłatnie pomagający członek rodziny 

uznawany jest za  osobę pracującą jeżel i  wykonywaną przez s iebie pracą wnos i  bezpośredni  wkład w dzia ła lność 
gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego 

członka tego samego gospodarstwa domowego.
 

5 Mikroprzedsiębiorca - to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnia ł łącznie 
poniższe warunki: 1) zatrudniał ś redniorocznie mniej niż 10 pracowników, 2) os iągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 

towarów, wyrobów i  usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro (w roku 
2016: 8 523 000 PLN po kursie 4,2615 Tabela  nr 254/A/NBP/2015 z dnia  2015-12-31), lub sumy aktywów jego bi lansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  w złotych 2 mi l ionów euro.  

Mały przedsiębiorca - to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:  1) zatrudnia ł 
ś redniorocznie mniej niż 50 pracowników, 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i  us ług oraz 
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mi lionów euro (w roku 2016: 42 615 000 PLN po kurs ie 
4,2615 Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31), lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z 
tych lat nie przekroczyły równowartości  w złotych 10 mi l ionów euro.   
Średni przedsiębiorca to przeds iębiorca , który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) 
zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników, 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i  
us ług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mi l ionów euro (w roku 2016: 213 075 000 
PLN po kursie 4,2615 Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31), lub sumy aktywów jego bi lansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mi l ionów euro (w roku 2016: 183 244 500 PLN po  
kurs ie 4,2615 Tabela  nr 254/A/NBP/2015 z dnia  2015-12-31). 

 

http://poradnik.wfirma.pl/-czy-wiesz-ile-wynosi-calkowity-koszt-zatrudnienia-pracownika
http://poradnik.wfirma.pl/-rozliczanie-vat-bledy-poczatkujacych-przedsiebiorcow

