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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Tytuł projektu: „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej”  
Numer projektu: RPDS.10.03.00-02-0004/17 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa 10 Edukacja 

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej: 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie 

 

I.  DANE OSOBOWE KANDYDATA/TKI (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić DRUKOWANYMI) 

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. 
PESEL (jeśli nie ma należy 
wpisać „brak”)            

4. Płeć □  Kobieta    □  Mężczyzna 

5. 
Wiek (w chwili przystąpienia 
do projektu)  

6. 

Wykształcenie 

 (należy zaznaczyć 
WYŁĄCZNIE NAJWYŻSZY 
ukończony poziom 
wykształcenia): 
 

Oświadczam, że posiadam wykształcenie: 

 Niższe niż podstawowe (brak formalnego wykształcenia) (ISCED 0) 

 Podstawowe (ISCED 1) 

 Gimnazjalne (ISCED 2) 

 Ponadgimnazjalne (szkoła zawodowa, liceum, technikum) (ISCED 3 )  

 Policealne (kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 
kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest 
wykształceniem wyższym) (ISCED 4)  

 Wyższe (ISCED 5-8) 

 

II.  DANE KONTAKTOWE (proszę uzupełnić - DRUKOWANYMI) 

7. 

Adres zamieszkania*  

(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 

Województwo: 

8. Powiat: 

9. Gmina: 

10. Miejscowość: 

11. Kod pocztowy: 

                                                
* Należy podać miejsce zamieszkania, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego pobytu. 
Adres ten powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu. 
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12. Ulica: 

13. Numer budynku: 

14. Numer lokalu: 

15. Obszar zamieszkania  miejski                                wiejski† 

16. Telefon kontaktowy  

17. Adres e-mail  
 
 

III. STATUS ZAWODOWY NA RYNKU PRACY (proszę zaznaczyć znakiem „x”) 

18. 
Aktualny status zawodowy na 
rynku pracy 

 Osoba bezrobotna1  

zarejestrowana w PUP  W tym długotrwale 
bezrobotna2  Osoba bezrobotna1  

niezarejestrowana w PUP 

 Osoba bierna zawodowo3 

 Osoba pracująca4 

 Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która 

  korzysta ze wsparcia przewidzianego w ramach Działania 8.6 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. 

 nie korzysta ze wsparcia przewidzianego w ramach Działania 
8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. 

 
IV. DANE NA POTRZEBY REKRUTACJI (proszę zaznaczyć znakiem „x”) 

 

19. Jestem osobą niepełnosprawną5  Tak     Nie 

20. 

Zamieszkuję w rozumieniu Kodeksu 
Cywilnego na terenie województwa 
dolnośląskiego na obszarze ZIT AJ  

gmina: Jelenia Góra, Janowice Wielkie, Jeżów 
Sudecki, Karpacz, Kowary, Mysłakowice, 
Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, 
Szklarska Poręba, Gryfów Śląski, Lubomierz, 
Mirsk, Wleń, Pielgrzymka, Świerzawa, 
Wojcieszów, Złotoryja 

 Tak       Nie 

 

                                                
† Obszary wiejskie to tereny położone poza granicami  administracyjnymi miast (tj. obszary gmin wiejskich oraz część wiejska - leżąca poza 
miastem, gminy wiejsko – miejskiej). 
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21. 
Posiadam dochód w rodzinie max 800zł / na 
osobę 
 

 Tak   Nie* 

* ) zaznacz NIE jeśli dochód  
przekracza kwotę 800 zł 

22. Z własnej inicjatywy zgłaszam się do projektu 
(niezależnie od czynników zew.). 

 Tak       Nie 

23. Jestem studentem/studentką studiów 
stacjonarnych lub zaocznych  Tak       Nie 

24. Jestem więźniem  Tak       Nie 

 

V.   WYBÓR KURSU (proszę zaznaczyć znakiem „x”) 

25 a. Wybór trybu nauki  
 zajęcia w tygodniu rano 

  zajęcia w tygodniu popołudniu 

 zajęcia w tygodniu i w weekendy 

25 b. 
Wybór kursu (ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ 
ODPOWIEDŹ) 

 język angielski 

 język niemiecki 

 język francuski 

 kurs komputerowy 
 

 

VI.   ŹRÓDŁO INFORMACJI O PROJEKCIE (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić) 
 

26. 

 Plakat 

 Ulotka 

 Przekaz słowny 

 Spotkanie informacyjno 
- promocyjne 

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Ogłoszenia w prasie, w Internecie 

 Strona www 

 PCPR, OPS lub inna instytucja państwowa np. 
urząd gminy/miasta 

 Inne:........................................................ 
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Oświadczenia: 
1. Zapoznałem/-am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców 

ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa i bez zastrzeżeń akceptuję jego 
treść. 

2. Zostałem/am poinformowany/a, że kurs może odbywać się w innej miejscowości niż moje miejsce zamieszkania. 
3. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w ww. projekcie. 
4. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie  

do udziału w ww. projekcie. 
5. Zostałem/a poinformowany/a, że warunkiem ukończenia szkoleń jest obecność na min. 80% zajęć  

i przystąpienie do egzaminów zewnętrznych. 
6. Zostałem/am poinformowany/a i jestem świadomy/a tego, że Projekt „Kursy językowe i komputerowe dla 

mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.   

7. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach językowych  
i komputerowych. Z własnej inicjatywy zgłaszam się do projektu (niezależnie od czynników zew.). 

8. Wrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, testach, egzaminach zewnętrznych oraz innych formach 
monitoringu realizowanego na potrzeby projektu „Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji 
Jeleniogórskiej”. 

9. Zostałem poinformowany/a o obowiązku przekazania do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie informacji 
dotyczącej statusu na rynku pracy oraz informacji na temat swojej sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie  
(do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych (tzw. wspólne wskaźniki 
rezultatu bezpośredniego). 

10. Zobowiązuję się do wypełnienia dokumentów związanych z projektem.  
11. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zawartych 

niniejszym formularzu (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity  
z dnia 26.06.2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz.1182) do celów związanych z rekrutacją przeprowadzeniem szkolenia, 
monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Beneficjenta projektu  
z obowiązków sprawozdawczych.  

12. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym formularzu i w załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym, potwierdzam prawdziwość przekazanych danych własnoręcznym podpisem. 

13. Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, skutkującego po stronie 
PRETENDER Adrian Wronka obowiązkiem zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. 
projekcie, PRETENDER Adrian Wronka, będzie miał prawo dochodzić ode mnie roszczeń na drodze cywilnoprawnej. 

 
 

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

Miejscowość i data             Podpis Kandydata/ Kandydatki 

 

   

........................................................................................... 
czytelny podpis osoby odpowiedzialnej ze strony Projektodawcy  
za weryfikację danych do rejestru kandydatów/tek do udziału w projekcie 

 
………………………………………… 
Data wpływu Formularza zgłoszeniowego 
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Celem niniejszej ankiety jest wstępne określenie potrzeb i oczekiwań Kandydata/tki do udziału w projekcie 

„Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej” RPDS.10.03.00-02-
0004/17.  Prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde z poniższych pytań.  
 
1. Co skłoniło Pana/Panią do wzięcia udziału w Projekcie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Jakie są Pana/Pani oczekiwania w związku z udziałem w Projekcie?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Inne dodatkowe uwarunkowania, które Pana/Pani zdaniem są argumentem przemawiającym za 
Pana/Pani udziałem w Projekcie?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
 
4. Jakich korzyści oczekuje Pan/Pani po ukończeniu szkolenia?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Jak ocenia Pan/Pani swój poziom motywacji do podjęcia dodatkowej edukacji? 
 (w skali od 1 – bardzo niski do 6 – bardzo wysoki) 

□ 1   □ 2   □ 3 □ 4   □ 5   □ 6  
 

6. Czy Pana/Pani zdaniem udział w Projekcie zwiększy Pana/Pani szanse na podjęcie zatrudnienia w 
przyszłości? 
(w skali od 1 – nie zwiększy do 6 – bardzo zwiększy) 

□ 1   □ 2   □ 3 □ 4   □ 5   □ 6  
 

 

 

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

 Miejscowość i data                   Podpis Kandydata/Kandydatki 

 
 

ANKIETA – POTRZEBY I OCZEKIWANIA WZGLĘDEM UDZIAŁU W PROJEKCIE 


