Projekt „Angielski - mówię i rozumiem”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Lp.

Nazwa

1.
2.
3.

Tytuł projektu:
Oś priorytetowa:
Działanie:

4.

Data wpływu:

„Angielski - mówię i rozumiem”
12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane kontaktowe

Dane uczestnika

Dane osoby zgłaszającej swój udział w Projekcie
1.

Imię:

2.

Nazwisko:

3.

Płeć:

4.

PESEL:

5.

Data i miejsce
urodzenia:

 kobieta

 mężczyzna

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dokumentem tożsamości

6.

Wykształcenie:

7.

Województwo:

8.

Powiat:

9.

Gmina:

10.

Miejscowość:

11.

Ulica:

12.

Numer budynku:

13.

Kod
pocztowy/poczta:

14.

Telefon
kontaktowy:

15.

Adres e-mail:

16.

Obszar wg.
klasyfikacji Degurba








niższe niż podstawowe (ISCED 0)
podstawowe (ISCED 1)
gimnazjalne (ISCED 2)
ponadgimnazjalne (ISCED 3)
policealne (ISCED 4)
wyższe (ISCED 5-8)

Numer lokalu:

□ WIEJSKI

□ MIEJSKI
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osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji PUP

Status na rynku pracy



17.

Oświadczam, iż
jestem:

osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji PUP




w tym osobą długotrwale bezrobotną

w tym osobą długotrwale bezrobotną

osobą bierną zawodową



w tym nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu



w tym uczącą się



osobą pracującą



osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem,
osobą obcego pochodzenia (dane wrażliwe)

□ TAK


□ ODMOWA PODANIA INFORMACJI

osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem
z dostępu do mieszkań

□ TAK


□ NIE
□ NIE

osobą z niepełnosprawnościami (dane wrażliwe)

Status społeczny i ekonomiczny:

(należy załączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument
wystawiony przez lekarza: zaświadczenie/opinia)

□ TAK


18.

Oświadczam, iż
jestem:



□ NIE

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi
na utrzymaniu

□ TAK

□ NIE

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

□ TAK


□ ODMOWA PODANIA INFORMACJI

osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób
pracujących

□ TAK


□ NIE

□ NIE

osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż
wymienione powyżej), (dane wrażliwe)

□ TAK

□ NIE

□ ODMOWA PODANIA INFORMACJI

(jakiej?)
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
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 z własnej inicjatywy zgłaszam chęć podniesienia, uzupełnienia i
19.

Oświadczam, że

potwierdzenia umiejętności z zakresu Technologii InformacyjnoKomunikacyjnych
 dochód brutto/m-c gospodarstwa domowego, w którym
zamieszkuje wynosi poniżej 1.000 zł na członka rodziny.

Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1. Zgłaszam chęć udziału w Projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, pt. „Angielski - mówię
i rozumiem”.
2. Zostałem/-am poinformowany/-a, że Projekt „Angielski - mówię i rozumiem” jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020.
3. Wyrażam zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Akceptuję fakt, że złożenie przeze mnie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do Projektu. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie nie będę
wznosił/-a żadnych roszczeń ani zastrzeżeń do Firmy Unlimited Joanna Niczyporuk z siedzibą w Lublinie
przy ul. Lotniczej 3.
5. Oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem w/w Projektu i akceptuję jego postanowienia i zgodnie
z wymogami jestem uprawniony/-a do uczestnictwa w nim.
6. Deklaruję uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia w projekcie, równocześnie zobowiązuję się, iż w
przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie niezwłocznie poinformuję o tym fakcie Realizatora
Projektu.
7. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.
8. Oświadczam, że nie jestem zatrudniony/-a na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,
spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego, a także nie prowadzę pozarolniczej
działalności gospodarczej ani rolniczej.
Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, że dane zawarte w Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.

Miejscowość

Data

Czytelny podpis Kandydata/-ki
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH W ZBIORACH:
ZBIÓR NR 1: Uczestnicy projektów dofinansowanych z europejskiego funduszu społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
ZBIÓR NR 2: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów
operacyjnych.
W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Angielski - mówię i rozumiem” wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
1) administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio:
a. Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 dla zbioru nr 1.
b. Minister Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy Placu Trzech Krzyży 3/5 dla zbioru nr 2.
2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art.
27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jed. Dz.
U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na podstawie:
a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
c. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz.1146 z późn. zm.),
d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
e. Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych
na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/13(01)/04/2015),
f. Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej
na lata 2014-2020 (MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015),
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a. udzielenia wsparcia uczestnikom projektu z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych,
monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu
– dotyczy zbioru nr 1.
b. zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach Programu
oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej
wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w
ramach Programu – dotyczy zbioru nr 2.
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości otrzymania wsparcia w ramach projektu,
5) w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na
rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji,
6) w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu
na rynku pracy,
7) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………..……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………..…………….………..……….., PESEL: …………………………………….……………

w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Angielski - mówię i rozumiem” oświadczam że,
na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych do powyższego projektu zostałem
poinformowany o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego
statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia
migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej).

………………………………..…
miejscowość i data

………………………………………..
czytelny podpis

W związku z prawem odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego
statusu społecznego oświadczam, iż odmawiam podania danych wrażliwych dotyczących
mojego statusu społecznego.

………………………………..…
miejscowość i data

………………………………………..
czytelny podpis
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………….………..………………….., PESEL: ……………………………………
w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Angielski - mówię i rozumiem” oświadczam, że
zobowiązuje się po zakończeniu mojego uczestnictwa w projekcie:
- w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu Unlimited Joanna Niczyporuk, informacje i dane ( w tym dokumenty) dotyczące mojej sytuacji na
rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie, tj. dotyczące:
a) uzyskania, po zdanym egzaminie certyfikatu/zaświadczenie potwierdzającego uzyskanie
kwalifikacji lub kompetencji,
b) otrzymania oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po
opuszczeniu programu (uwzgl. okres uczestnictwa w projekcie),
c) statusu na rynku pracy (pracujący, bezrobotny, bierny zawodowo),
d) poszukiwania pracy (poprzez PUP, samodzielnie),
e) podjęcia kształcenia lub szkolenia

- w terminie 3 m-cy od dnia zakończenia udziału w projekcie, przekazać Realizatorowi projektu dane
dotyczące mojej sytuacji na rynku pracy.

………………………………..…
miejscowość i data

………………………………………..
czytelny podpis
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OŚWIADCZENIE O POSIADANYM STATUSIE NA RYNKU PRACY
Ja, niżej podpisany/-a ……………………………….………..………………….., PESEL: ………………………………………….…
świadomy/-a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Angielski - mówię o
rozumiem” oświadczam, że:
Jestem osobą bezrobotną*, tj. osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie
poszukują zatrudnienia - zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy
UWAGA - (na potwierdzenie posiadanego statusu wymagane jest załączenie zaświadczenia z
właściwego urzędu pracy)
………………………………..…
miejscowość i data

………………………………………..
podpis

w tym długotrwale bezrobotną*
(definicja) w przypadku:
- młodzieży (<25 lat) – jest to os. bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
- dorosłych (25 lat lub więcej) – jest to os. bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
………………………………..…
miejscowość i data

………………………………………..
podpis

Jestem osobą bezrobotną* tj. w wieku do 74 lat, pozostającą bez pracy (w okresie bieżącego
tygodnia), gotową do podjęcia pracy (w okresie najbliższych dwóch tygodni) i aktywnie poszukującą
zatrudnienia (w okresie ostatnich 4 tygodni) - niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy

………………………………..…
miejscowość i data

………………………………………..
podpis

w tym długotrwale bezrobotną*
(definicja) w przypadku
- młodzieży (<25 lat) – jest to os. bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
- dorosłych (25 lat lub więcej) – jest to os. bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

………………………………..…
miejscowość i data

………………………………………..
podpis

* - niewłaściwe należy skreślić
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OŚWIADCZENIE O NIE POSIADANIU STATUSU OSOBY PRACUJĄCEJ
Ja, niżej podpisany/-a ……………………………….………..………………….., PESEL: ……………………………………
świadomy/-a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Akademia ICT”
oświadczam, że nie jestem osobą pracującą, wykonującą pracę, za którą otrzymuję wynagrodzenie, z
której czerpię zyski lub korzyści rodzinne ani też osobą posiadającą zatrudnienie lub własną działalność,
(nawet jeśli chwilowo nie pracuję ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie
się lub szkolenie), tj:
1. nie prowadzące działalność na własny rachunek – w tym działalności gospodarczej, gospodarstwa
rolnego ani praktyki zawodowej:
 w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków
 nie poświęcam czasu na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy
gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano 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
naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w
konwencjach lub seminariach),
 nie jestem w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki
zawodowej, (zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach
przygotowań do uruchomienia działalności.
Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez
siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne (jeżeli jest z
tego tytułu zarejestrowany w KRUS) lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną
przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.
Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę
prowadzącą działalność na własny rachunek”.
2. Nie przebywam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze,
który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą
krótkoterminową opiekę nad dzieckiem),

………………………………..…
miejscowość i data

………………………………………..
czytelny podpis
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OŚWIADCZENIE O POSIADANYM STATUSIE EKONOMICZNYM*
Ja, niżej podpisany/-a ……………………………….………..………………….., PESEL: ……………………………………
świadomy/-a odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego
oświadczenia lub zatajenie prawdy w związku z przystąpieniem do projektu pn. „Angielski - mówię i
rozumiem” oświadczam, że:
w moim gospodarstwie domowym miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi poniżej
1.000zł brutto.

………………………………..…
miejscowość i data

………………………………………..
czytelny podpis

* oświadczenie wypełniane jest tylko w przypadku Kandydata/-tki, która spełnia powyższe
kryterium dochodowe.
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