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Formularz zgłoszeniowy 

Projekt: „Języki obce nie będą już obce”, nr projektu: RPOP.09.03.00-16-0008/16   współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 09, Działanie 09.03 

DANE PERSONALNE 

Kraj  

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Płeć  

Wiek w chwili przystępowania do 
projektu(Należy podać wiek 
uczestnika na dzień podpisania 
deklaracji uczestnictwa w projekcie) 

 
…………………………….lat 

PESEL  

 

ISCED 0 Wykształcenie niższe niż podstawowe  

ISCED 1 Podstawowe- wykształcenie na poziomie 
szkoły podstawowej 

 

ISCED 2 Gimnazjalne- wykształcenie na poziomie 
szkoły gimnazjalnej 

 

ISCED 3  Ponadgimnazjalne- wykształcenie na 
poziomie szkoły średniej(np. liceum, liceum 
profilowane, technikum, technikum 
uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa 

 

ISCED 4 Policealne- wykształcenie na poziomie 
powyżej szkoły średniej, które jednocześnie 
nie jest wykształceniem wyższym 

 

ISCED 5-8 Wyższe- wykształcenie na poziomie szkoły 
wyższej 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

Miejscowość  Ulica   

Nr domu  Nr lokalu   

Województwo  Powiat   

Gmina   

Kod pocztowy  Poczta  

Obszar zamieszkania Miejski  Wiejski   

Telefon komórkowy lub stacjonarny   

Adres e-mail   

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż zamieszkania)  

Miejscowość  Ulica   

Nr domu  Nr lokalu   

Województwo  Powiat   

Kod pocztowy  Poczta  

INFORMACJE DODATKOWE 

Sytuacja na rynku pracy  
Osoba pracująca: o TAK 

o NIE 
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Wykonywany zawód  

Zatrudniony w(pełna nazwa): 
 

 

Zatrudniona na umowę o pracę o TAK 

o NIE 

Zatrudniona na umowę zlecenie o TAK 

o NIE 

Zatrudniona na umowę o dzieło o TAK 

o NIE 

Rolnik (Oznacza osobę będącą rolnikiem 
oraz domownikiem w rozumieniu Ustawy z 
dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz. U. z 1991 r. Nr 7, 
poz. 24, z późn. zm.) 

o TAK 

o NIE 

Samozatrudniony (Oznacza osobę fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą, nie 
zatrudniającą pracowników) 

o TAK 

o NIE 

Osoba pracująca w administracji 
rządowej 

o TAK 

o NIE 

Osoba pracująca w administracji 
samorządowej 

o TAK 

o NIE 

Osoba pracująca w MMŚP: o TAK 

o NIE 

w mikroprzedsiębiorstwie  

w małym przedsiębiorstwie  

w średnim przedsiębiorstwie  

Osoba pracująca w dużym 
przedsiębiorstwie 

o TAK 

o NIE 

Osoba pracująca w organizacji 
pozarządowej 

o TAK  

o NIE 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w 
ewidencji urzędów pracy 

o TAK 

o NIE 

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w 
ewidencji urzędów pracy 

o TAK 

o NIE 

W tym długotrwale bezrobotny (osoby 
bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 12 miesięcy) 

o TAK 

o NIE 

Osoba bierna zawodowo (osoby, które w 
danej chwili nie tworzą zasobów siły 
roboczej tzn. nie pracują i nie są 
bezrobotne) 

o TAK 

o NIE 
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Status uczestnika projektu w chwili 
przystąpienia do projektu 

Osoba należąca do mniejszości narodowej 
lub etnicznej (karaimska, łemkowska, 
romska, tatarska), migrant, osoba obcego 
pochodzenia (każda osoba, która nie 
posiada polskiego obywatelstwa) 

o TAK 

o NIE 

o ODMOWA ODPOWIEDZI 

Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 
(Bez dachu nad głową, bez miejsca 
zamieszkania, niezabezpieczone 
zakwaterowanie, nieodpowiednie warunki 
mieszkaniowe) 

o TAK 

o NIE 
 

Osoba z niepełnosprawnościami (Osoba 
niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoba z zaburzeniami psychicznymi, o 
których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z 
odpowiednim orzeczeniem lub innym 
dokumentem poświadczającym stan 
zdrowia 

 
 
 

o TAK 

o NIE 

o ODMOWA ODPOWIEDZI 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej (inne niż wymienione powyżej- 
w tym również osoby zamieszkujące 
obszary wiejskie) 

o TAK 

o NIE 

o ODMOWA ODPOWIEDZI 

Dodatkowe potrzeby w związku z 
uczestnictwem w projekcie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane dotyczące wsparcia (proszę 
wybrać szkolenie, którym są 
państwo zainteresowani) 

 szkolenie z zakresu 120h języka niemieckiego 

 szkolenie z zakresu 120h języka angielskiego 

Jak Ocenia Pan/i swoją znajomość 
języka? 

 
 Zerowa 

 Podstawowa 

 Ponadpodstawowa  

 Średniozaawansowana  

 C1 Zaawansowana 

Potwierdzam zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym- umowie i wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pracownikom SZKOŁA BIZNESU sp. z o.o. oraz Lean Tech Robert 

Markowiak pracującym przy realizacji Projektu : „Języki obce nie będą już obce " zgodnie z Ustawą o Ochronie 

Danych Osobowych z dnia 29.08.1997, z późn. zmianami. Jednocześnie deklaruję dobrowolnie wolę udziału w 



 
 

„Języki obce nie będą już obce" 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Strona 4 z 8 

 

Projekcie, jeśli zostanę zakwalifikowany/a.  
  
 
 
 
                     .........................................                                                                     ………………………...................  
                        miejscowość i data                                                                             czytelny podpis kandydata/ki 

 

Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie tj.:  

 Jestem osobą dorosłą w wieku 18 lat lub więcej (w wieku aktywności zawodowej) i z własnej 

inicjatywy jestem zainteresowana/y nabyciem uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i 

kompetencji w obszarach znajomości języków obcych. 

 Zamieszkuję lub pracuję na obszarze Województwa Opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego.  

 Jestem osobą o niskich kwalifikacjach tzn. posiadam wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie 

zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011.  

 Nie uczestniczę w procesie kształcenia formalnego. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie i 

oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w 

ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest w ramach Opolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09: Wysoka jakość 

edukacji  Działanie 09.03. Wsparcie kształcenia ustawicznego. Świadomy/a odpowiedzialności za 

składania oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą.  

Jednocześnie zobowiązuję się do: 

 - obecności na spotkaniach organizowanych w ramach projektu; 

 - wypełniania testów, ankiet (związanych z badaniami ewaluacyjnymi) i udzielania informacji, 

zarówno w trakcie trwania projektu jak i po jego zakończeniu.  

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

Podpis uczestnika projektu              Data podpisania deklaracji 
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DECYZJA REKRUTACYJNA (wypełnia Beneficjent projektu  ) 

Data rozpoczęcia udziału w projekcie   

Data zakończenia udziału w projekcie   

Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z 
zaplanowaną ścieżką uczestnictwa  

 

Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia   

Kandydat/ka spełnia wymogi kwalifikacyjne/nie spełnia wymogów kwalifikacyjnych warunkujących 
uczestnictwo w projekcie.  
  
  
 
              .........................................                                                                         ………………………...................  
                           data                                                                                             podpis osoby przyjmującej formularz  
  
Ocena zgłoszeń pod kątem dodatkowych kryteriów 
  

o Bezrobotne kobiety (10pkt) 
o Bezrobotni mężczyźni (8pkt) 
o Pracujące kobiety (6pkt) 
o Pracujący mężczyźni (4pkt) 
o Przeprowadzony test kwalifikujący (2pkt)  

 
  
Łącznie: …………… /30 pkt.                                                    …………………………………………………………...  
                                                                                  podpis Specjalisty ds. sprawozdawczości finansowej i rekrutacji 
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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Języki obce nie będą już obce” 

 

I. Postanowienia Ogólne  

1. W regulaminie określone są zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Języki obce nie będą już obce” 

realizowanym przez firmę  SZKOŁA BIZNESU sp. z o.o. w partnerstwie z Lean Tech Robert Markowiak 

2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

(EFS) w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Oś Priorytetowa 09 

Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.03 Wsparcie kształcenia ustawicznego.  

3. Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.  

4. Projekt swym zasięgiem obejmuje Województwo Opolskie.  

5. Biuro Projektu znajduje się w Nysie, ul. Daniela Chodowieckiego 9, 48-300 Nysa 

 

II. Cele projektu  

1. Celem projektu jest podniesienie, dostosowanie kwalifikacji 444 osób pracujących w wieku powyżej 18 roku 

życia z wykształceniem co najwyżej średnim.  

2. Osiągnięcie celów ma zostać zrealizowane poprzez:  

o  udział w Szkoleniu „Języki obce nie będą już obce” (120 godzin/ osobę),  

3. Udział w projekcie jest bezpłatny i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

III. Rekrutacja  

1. Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną projektu od 01.2017 r.  

2. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają łącznie następujące 

kryteria:  

o Wiek: powyżej 18 roku życia,  

o uczestniczące w kursie z własnej inicjatywy,  

o osoby zatrudnione  

o osoby z co najwyżej średnim wykształceniem 

o osoby, które zamieszkują lub pracują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie Województwa 

Opolskiego,  

o są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem znajomości języków obcych.  
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3. W projekcie nie mogą uczestniczyć:  

 

o osoby z wykształceniem wyższym,  

o osoby, które uczestniczyły w szkoleniach, kursach zawodowych i innych formach kształcenia w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013 

 

4. Osoby zgłaszające się do udziału w Projekcie powinny dostarczyć w momencie zgłoszenia następujące 

dokumenty:  

o formularz zgłoszeniowy z regulaminem,  

o deklarację uczestnictwa w projekcie,  

o upoważnienie do przetwarzanie danych osobowych,  

o zaświadczenie o zatrudnieniu  osób pracujących.  

o Oświadczenie o niekorzystaniu z LLL 

o zgodę na wizerunek 

   Wyżej wymienione dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.leantech.com.pl 

   lub w Biurze Projektu w Nysie, ul. Daniela Chodowieckiego 9, 48-300 Nysa 

5. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w Projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia 

kryteriów rekrutacyjnych określonych w pkt. III pkt. 2 Regulaminu.  

6. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób cykliczny. Przed rozpoczęciem każdej grupy szkoleniowej Specjalista 

ds. sprawozdawczości finansowej i rekrutacji dokona ostatecznego wyboru osób do projektu. W sytuacji 

większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.  

7. Osoby będą informowane o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie telefonicznie, mailowo lub listownie.  

8. Uczestnik może, z ważnych przyczyn osobistych zrezygnować z udziału w projekcie, w ciągu 5 dni od daty 

otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. Rezygnację należy złożyć pisemnie, na 

wzorze Oświadczenia o rezygnacji z uczestniczenia w projekcie, udostępnionym na stronie internetowej 

projektu oraz w Biurze Projektu w Nysie, ul. Daniela Chodowieckiego 9, 48-300 Nysa. Na powstałe w ten 

sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.  

9. W przypadku rezygnacji z własnej winy po rozpoczęciu udziału w projekcie uczestnik zobowiązuje się do 

zwrotu kosztów swojego uczestnictwa w kwocie 1 227,40zł w przypadku kursu j. angielskiego lub w kwocie 

888,52zł w przypadku kursu j. niemieckiego. Koszty udziału zobowiązuję się zwrócić w terminie 14 dni od 

dnia rezygnacji na wskazane przez realizatora konto bankowe. Przerwanie udziału w projekcie z powodu: 
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choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, wyjątkowych zdarzeń losowych (np. śmierć najbliższej 

rodziny) nie powoduje konieczności zwrotu kosztów.  

 

IV. Świadczenia dodatkowe dla uczestników  

1. Materiały dydaktyczne na szkolenia „Języki obce nie będą już obce” 

 

 

V. Obowiązki uczestnika projektu  

1. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązują się uczestniczyć w min. 80% czasu zajęć, potwierdzając 

swoją obecność oraz przystąpić do egzaminu. 

 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta/ Realizatora projektu w 

oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego i przepisy kodeksu cywilnego.  

2. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji projektu.  

  

  

  

  

…………………………………………………                                                                        …………………………………………………  

            miejscowość i data                                                                                                  czytelny podpis 

 

 


