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FORMULARZ REKRUTACYJNY  
do projektu pt. „Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC – Twoja szansa na 

podniesienie kwalifikacji zawodowych” 
nr projektu POKL.09.06.02-02-051/13 

 
 

 
imię  

 

 
nazwisko 

 

 
PESEL 

 

� brak 

� podstawowe  
(Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej) 

� gimnazjalne 
(Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej) 
ponadgimnazjalne  
(Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej – wykształcenie średnie lub 
zasadnicze zawodowe) 

� 
pomaturalne 
(Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły 
średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym). 

 
wykształcenie 
 

� wyższe 
(Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym) 

� 
 
tak 

Dane  
uczestnika/ 
uczestniczki 

 
opieka nad 
dziećmi do lat 
7  
lub opieka nad 
osobą zależną 
 

� 

 
nie 

 
ulica 

 

nr domu  

nr lokalu  

 
miejscowość 

 

� miejski 
(obszar położony w granicach w administracyjnych miast ).  

obszar 
 � 

wiejski 
Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją GUS, obszarami wiejskimi 
są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin 
wiejskich oraz część wiejska(leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. 

Miejsce 
zamieszkania  
 
Zgodnie z 
definicją z art. 
25 KC 
miejscem 
zamieszkania 
osoby fizycznej, 
jest miejsce w 
którym osoba ta 
przebywa z 
zamiarem 
stałego pobytu 
 

kod pocztowy  
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województwo  

powiat  

 
ulica 

 

nr domu  

nr lokalu 
 

 
miejscowość 

 

� miejski 
(obszar położony w granicach w administracyjnych miast ).  

obszar 
 � 

wiejski 
Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją GUS, obszarami wiejskimi są 
tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich 
oraz część wiejska(leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. 

kod pocztowy  

województwo  

powiat  

telefon 
stacjonarny  

telefon 
komórkowy  

Dane 
kontaktowe  
 
adres 
kontaktowy 
(korespon-
dencyjny) 

adres poczty 
elektronicznej  
(e-mail) 

 

tak  
bezrobotny/a1 nie 

tak w tym:  
długotrwale bezrobotny/a2 
  nie 

tak 

Dane 
dodatkowe 

status osoby 
na rynku pracy 
w chwili 
przystąpienia 
do projektu 

 
nieaktywny/a zawodowo3 

nie 

                                                           
1 Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 
2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: 
- niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, 
- nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla  dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, 
- zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, 
- ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. 
2 Oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. 
3 Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 
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tak w tym: 
osoba ucząca się lub 
kształcąca 
 

nie 

tak  
zatrudniony/a4 
 nie 

� rolnik/czka5 

� samozatrudniony/a6 

� zatrudniony/a w mikroprzedsiębiorstwie7 

� zatrudniony/a w małym przedsiębiorstwie8 

� zatrudniony/a w średnim przedsiębiorstwie9 

� zatrudniony/aw dużym przedsiębiorstwie10 

� zatrudniony/a w administracji publicznej 

w tym: 

� zatrudniony/a w organizacji pozarządowej 

 
 
 
            
 
 
 
 
………………..……………………………….                                           …………………………………………….. 
 
Podpis uczestnika/czki projektu:                                                         Data podpisania formularza rekrutacyjnego: 
 

                                                           
4 Oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy, tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz 
spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych 
(umowa zlecenia, umowa o dzieło) oraz rolników oraz domowników 
5 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.), w szczególności, osobę, która jednocześnie: 
- jest pełnoletnia oraz zamieszkuje i prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek  działalność rolniczą w 
pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, 
- jest ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także domownik, czyli w szczególności osoba, która: 
- ukończyła 16 lat, 
- pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
-stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z  rolnikiem stosunkiem pracy. 
6 Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników. 
7 Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 9 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 2 milionów EUR. 
8 Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 10 milionów EUR. 
9 Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 do 249 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.. 
10 Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw. 
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OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że: 

 

• dane podane w Formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą; 

• zgłaszam chęć udziału w projekcie pt. „Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC – Twoja szansa na 

podniesienie kwalifikacji zawodowych” o numerze POKL.09.06.02-02-051/13, realizowanym przez firmę 

CONSULTOR Sp. z o.o w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, 

Działanie 9.6  Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2  Podwyższanie kompetencji 

osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 

• Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami udziału w ww. projekcie (zapoznałem się z Regulaminem 

uczestnictwa w projekcie) i spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie tj.: 

 jest osobą dorosłą w wieku 18-64 lat, chcącą z własnej woli uczestniczyć w szkoleniach i kursach;  

 posiadam wykształcenie co najwyżej średnie; 

 zamieszkuję na terenie województwa dolnośląskiego ; 

 nie jestem, nie byłem/-am oraz nie będę objęty/-ta wsparciem w ramach projektów realizowanych w 

Poddziałaniu 9.6.1 i/lub 9.6.2 i/lub 9.3. 

• zostałem poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

• Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu  

zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, monitoringu i ewaluacji, a także 

w zakresie niezbędnym do wywiązania się Realizatora z obowiązków sprawozdawczych wobec 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu w zakresie projektu 

„Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC – Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji 

zawodowych” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002r. Nr 

101, poz. 926, ze zm.). 

• W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie będę wnosił/a żadnych zastrzeżeń ani 

roszczeń do Realizatora 

 

Prawdziwość zawartych powyżej danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 
 
 

……………………………………. 
 

Data i podpis uczestnika/czki projektu 
 


