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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020   

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie   

Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych  

  

Beneficjent Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. 

Tytuł projektu Język sukcesu 

Nr projektu RPPK.09.03.00-18-0077/16 

Okres realizacji   01.11.2016-30.09.2018 

Data wpływu formularza i osoba 
przyjmująca formularz zgłoszeniowy 

 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA (w rozumieniu KC) 

1. Ulica  

2. Nr lokalu  

3. Nr domu  

4. Miejscowość  

5. Kod pocztowy  

6. Gmina 
 
 
 
 
 
 

7. Powiat  

8. Województwo  

9. Obszar zamieszkania 
 
 
 

   Wiejski    Miejski     

 
 
 
 
 
 

1. PODSTAWOWE DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Imię (Imiona)  

2. Nazwisko  

3. Wiek  

4. PESEL   
 

5. Płeć    Kobieta   Mężczyzna 

6. 
Miejsce i data 
urodzenia 

 

7. 

Wykształcenie 
(zaznaczyć X) 

 Niższe niż podstawowe  
lub brak 

 Podstawowe  Gimnazjalne 

9. 
 Ponadgimnazjalne (średnie, 
zasadnicze, zawodowe) 

 Policealne  Wyższe 
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ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania) 

Ulica  
Nr domu/nr 
lokalu 

 

Kod 
pocztowy/Poczta 

 Miejscowość  

Powiat  Województwo  

DANE KONTAKTOWE 

1. Numer telefonu  

2. Adres e-mail: 
 

 

SYTUACJA NA RYNKU PRACY 

1. 

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną1 
zarejestrowaną w Urzędzie Pracy  
jeśli „tak” załączam zaświadczenie z Urzędu Pracy 

  Tak   Nie 

2. 
Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną  
niezarejestrowaną2 w Urzędzie Pracy   

  Tak   Nie 

3. 

Oświadczam, że jestem osobą pozostającą bez 
zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu 

  Tak   Nie 

4. 
Oświadczam, że jestem osobą wchodząca po raz  
pierwszy na rynek pracy 

  Tak   Nie 

5. 

Oświadczam, że jestem osobą powracającą na rynek  
pracy po przerwie związanej z urodzeniem  
i wychowaniem dzieci 

  Tak   Nie 

6 
Oświadczam, że moje dochody na 1 osobę w 
gospodarstwie domowym wynoszą 

   do 350 zł włącznie 
   351 – 450 zł włącznie 
   451 zł – 550 zł włącznie 
   550 zł – 650 zł włącznie 
   Powyżej 651 zł  

7. Jestem zainteresowany/a kursem z języka: 

 Angielskiego 
 
 Niemieckiego 

 

                                                 
1 osoba bezrobotna -osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja 

uwzględnia osobę zarejestrowaną jako bezrobotną zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełnia ona wszystkich 
trzech kryteriów. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba 
kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie 
pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną 
2 Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy-osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia  
pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) jednak niepozostająca w rejestrach urzędów pracy. Osoba kwalifikująca się do  
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń 
z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną. 
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OŚWIADCZENIA 

 
 
Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………….. 
                                                      (imię i nazwisko) 

1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem projektu i akceptuję jego warunki. 

2. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie 

3. Oświadczam, iż wszystkie podane w formularzu dane odpowiadają stanowi faktycznemu i są 
prawdziwe. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

4. Oświadczam, że samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie 

5. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że projekt Język sukcesu jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

6. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o obowiązku udziału w badaniach 
ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora Projektu –Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z 
o. o. oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Projektu  
– Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z  Kodeksu Cywilnego)  za  składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że poniższe informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym. 
 
 
 
_________________                              ___________________________ 

Miejscowość i Data                                   Czytelny podpis kandydata 

POZOSTAŁE INFORMACJE  

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 

migrant, osoba obcego pochodzenia 
  Tak 
 

 Nie 
 

 Odmawiam 
podania 
informacji 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań 
  Tak 
 

 Nie 
 

Osoba niepełnosprawna 
  Tak 
 

 Nie 
 

Odmawiam 
podania 
informacji  

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących 
  Tak 
 

 Nie 
 

 (wypełnić w przypadku zaznaczenia odp. tak w pkt. wyżej) 
   w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu 

  Tak 
 

 Nie 
 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej 
osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu 

  Tak 
 

 Nie 
 

 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej) 

 Tak   Nie 
Odmawiam 
podania 
informacji 


