
 

 

 

 
              Załącznik numer 1 do regulaminu rekrutacji 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„OPOLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH” 

Data wpływu formularza 
(wypełnia organizator):  

 

Numer formularza  

(wypełnia organizator) 
 

 

I. 
Dane Kandydata/Kandydatki 

Imię/Imiona: 
 

Nazwisko: 
 

Wiek 
 

Pesel: 
 

Wypełniają  
osoby w wieku 64 lat i 

więcej 

Wyrażam chęć uczestnictwa w rynku pracy a zdobyte umiejętności językowe 
przyczynią się do wyrównania szans na rynku pracy oraz oświadczam, iż zamierzam 
podjąć zatrudnienie w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. 

 TAK 

 NIE 

Płeć 
 

  Kobieta   Mężczyzna 

Status na rynku pracy: 
(zaznacz właściwe) 

 osoba pracująca w tym: 

 osobą pracującą w administracji rządowej  

 osobą pracującą w administracji samorządowej  

 osobą pracującą w mikro, małym lub średni 
przedsiębiorstwie 

 osobą pracującą w dużym przedsiębiorstwie 

 osobą pracującą w organizacji pozarządowej  

 inne 

   

    osoba bezrobotna1 

 osoba zarejestrowana w urzędzie pracy  

 osobą niezarejestrowana w urzędzie pracy               

   

 osoba bierna zawodowo2 w tym: 

 uczę się 

 nie uczę się 

   

 
   

II. 
Dane adresowe – Miejsce zamieszkania3 

ulica: 
 

                                                           
1 Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne 
2 Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
3 Zgodnie z art. 25. Kodeksu Cywilnego  jest to miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu.  



 

 

 

nr domu:   

nr lokalu:   

kod pocztowy:   

miejscowość:   

województwo:   

powiat:   

Obszar wg stopnia 

urbanizacji DEGURBA4: 

(zaznaczyć właściwe) 

  Tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie): Opole; 

  
Tereny pośrednie gminy: Brzeg, Kluczbork, Prudnik, Kędzierzyn-Koźle, 

Krapkowice, Zdzieszowice, Zawadzkie. 

  
Tereny słabo zaludnione (obszary wiejskie): pozostałe gminy z terenu 

województwa opolskiego niewymienione powyżej. 

 III. 
Miejsce pracy 5 -  Wypełniają osoby, które nie zamieszkują województwa opolskiego 

Nazwa Instytucji:   

ulica:   

nr domu:/nr lokalu:   

kod pocztowy:   

miejscowość:   

województwo:   

powiat:    

IV. 
Miejsce nauki 6 – Wypełniają osoby, które nie zamieszkują województwa opolskiego 

Nazwa Instytucji:   

ulica:   

nr domu:/nr lokalu:   

kod pocztowy:   

miejscowość:   

województwo:   

powiat:   

                                                           
4 Zdefiniowane przez Eurostat i wykorzystywana do monitorowania obszaru realizacji inwestycji/projektu w LSI2014, klasyfikacja jednostek 

przestrzennych, zgodnie z którą jednostki podporządkowane są do następujących kategorii: gęsto zaludnione (01), pośrednie (02) i słabo zaludnione (03).  

Założenia metodologiczne DEGURBA opierają się na kryterium gęstości zaludnienia i minimalnej liczbie ludności. 
5 Jeśli dotyczy. 
6 Jeśli dotyczy. 



 

 

 

 

  

 
    

V 
Dane Kontaktowe  

telefon kontaktowy: 
 

e-mail:  
 

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w części II) 

ulica: 
 

nr domu:/nr lokalu: 
 

kod pocztowy:  

miejscowość  

       
           

VI. 
Wykształcenie 

(zaznaczyć właściwe) 

  Poziom ISCED 0 – Wykształcenie niższe niż podstawowe; 

  Poziom ISCED 1 – Wykształcenie podstawowe: dotyczy osób, które ukończyły szkołę podstawową 

  Poziom ISCED 2 –  Wykształcenie gimnazjalne: dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum 

  

Poziom ISCED 3 – Wykształcenie ponadgimnazjalne (dotyczy osób, które ukończyły liceum 

ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum 

uzupełniające lub zasadniczą szkołę zawodową) 

  

Poziom ISCED 4-8 Policealne i wyższe (dotyczy osób, które ukończyły szkołę policealną) ISCED4 
Wyższe (dotyczy osób, które posiadają wykształcenie wyższe, uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub 

magistra lub doktora) ISCED5-8 

                              

VII 
Informacje dotyczące niepełnosprawności7 

Jestem osobą z niepełnosprawnością oraz posiadam orzeczenie o 

niepełnosprawności: (Osoby z niepełnosprawnością zobowiązane są do 

przedstawienia kopii orzeczenia o niepełnosprawności). 

 
 

 TAK 
 

 

 
 
 

 NIE 
 
 

 

Jeśli Pan/Pani posiada specjalne potrzeby 
wynikające z niepełnosprawności, proszę 
wskazać np. przestrzeń dostosowana do 
niepełnosprawności ruchowych, 
alternatywne formy materiałów, 
specjalne wyżywienie oraz inne: 

  

 

                                                           
7 Jeśli dotyczy. 



 

 

 

 

VIII Informacje dotyczące znajomości języka angielskiego  

Deklarowany poziom zaawansowania 

 

Osoby deklarujące znajomość języka na 
poziomie A1 lub wyższym wypełniają test 
kompetencji językowych 

 

 oświadczam, że nie posiadam żadnej znajomości danego 
języka 

  
Początkujący 

 A1 – Beginner  

 A2 – Pre-Intermediate 
 
Średniozaawansowany 

 B1 – Intermediate  

 B2 – Upper-Intermediate 

Czy uczył/a się Pan/Pani kiedykolwiek języka 

angielskiego? 

 

 TAK 

 NIE 

 

IX 
Dane dodatkowe 

Jestem migrantem, osobą obcego 
pochodzenia, przynależę do mniejszości 
(w tym mniejszości narodowe i etniczne) 

 

 TAK 

 NIE 

 ODMAWIAM PODANIA DANYCH 

Jestem osobą bezdomną lub  
dotkniętą wykluczeniem z  
dostępu do mieszkań 

 TAK 

 NIE 
 

Żyję w gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących 

 

 TAK 

 NIE 

  

Żyję w gospodarstwie domowym bez 
osób pracujących, z dziećmi 
pozostającymi na utrzymaniu 

 

 TAK 

 NIE 

  

Żyję w gospodarstwie domowym 
składającym się z jednej osoby dorosłej i 
dzieci pozostających na utrzymaniu 

 

 TAK 

 NIE 

  

Jestem w niekorzystnej sytuacji życiowej 
innej niż wyżej wymienione (np. jestem 
byłym więźniem, osobą uzależnioną, 
osobą z terenów wiejskich, osobą mającą 
podstawowe wykształcenie itp.) 

 

 TAK 

 NIE 

 ODMAWIAM PODANIA DANYCH 
 

 



 

 

 

 

X. 
OŚWIADCZENIE 

1. Zapoznałem/am się z Regulaminem projektu „Opolska Akademia Umiejętności językowych” oraz akceptuję jego 
warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

2. Spełniam i akceptuję wszystkie kryteria formalne dla uczestników projektu określone w Regulaminie projektu 
„Opolska Akademia Umiejętności językowych”, tj.: 

a) jestem osobą w wieku 18 lat i więcej, pracująca/bezrobotną/bierną zawodowo 
b) z własnej inicjatywy zgłaszam chęć podnoszenia/ uzupełniania/ potwierdzania umiejętności z zakresu 

posługiwania się językiem angielskim; 
c) zamieszkuję/pracuję/uczę się na terenie województwa opolskiego 

3. jestem/nie jestem (niewłaściwe skreślić) osobą w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniam jedno z poniższych 
kryteriów: 

• osoba z niepełnosprawnościami 

• osoba w wieku 50 lat i więcej 

• osoba o niskich kwalifikacjach (ISCED3) 

• osoba z obszarów wiejskich  
4. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Opolska Akademia Umiejętności Językowych” jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Województwa Opolskiego 2014-2020. 

5. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich etapach wsparcia, równocześnie zobowiązuję się w przypadku rezygnacji  
z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora Projektu. 

6. Zostałem/am poinformowany/a, że złożenie Formularza zgłoszeniowego dla osoby ubiegającej się o udział  
w projekcie „„Opolska Akademia Umiejętności Językowych”” nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do 
udziału w projekcie. 

7. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej. 

8. Zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych. 
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby rekrutacji zgodnie z art. 23 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) przez 
Organizatora do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu, a 
także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków wobec Instytucji Zarządzającej 
RPO WO 2014 - 2020 . Moja zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości pod warunkiem, że nie 
zostanie zmieniony cel przetwarzania. 

10. Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 (podanie nieprawdy lub 
zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.) 
zawarte w niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym. Ponadto nie byłem/-
am karany/-a za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwa skarbowe 
popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. 

11. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. 
12. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania może skutkować  brakiem możliwości 

otrzymania wsparcia w ramach projektu. 
 

 

Załączniki: 

1. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli dotyczy). 

 

 

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

          miejscowość, data                                                                                    czytelny podpis Kandydata/Kandydatki 

 

 


