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…………………………………….           ……………………………………. 
data wpływu i pieczęć Beneficjenta         nr referencyjny (wypełnia Beneficjent) 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 

Beneficjent 
Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze 
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów 

Tytuł projektu 
„Kompetencje z języka angielskiego szansą dla pracowników 
z branży motoryzacyjnej” 

Nr projektu UDA-POKL.09.06.02-18-099/12-00 

Miejsce organizacji Rzeszów 

Termin realizacji od 1.08.2013 do 31.01.2015 

 
 

DANE UCZESTNIKA 

1. Imię: 2. Nazwisko: 

3. Płeć: � K   � M 4. Data urodzenia: 5. PESEL: 
 

6. Adres zamieszkania: 
 

ul. ………………………………………………… 

nr domu/mieszkania: …………………………….. 

miejscowość: …………………………………….. 

obszar:       � wiejski       �miejski 

kod pocztowy: …………………………………… 

poczta: …………………………………………… 

powiat: …………………………………………… 

województwo: …………………………………… 

 

7. Dane kontaktowe: 
 

tel. stacjonarny: 

……………………….. 

tel. komórkowy: 

………………………. 

e-mail: 

………………………………… 
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8. Wykształcenie:  

o podstawowe 

o gimnazjalne 

o ponadgimnazjalne (średnie / zasadnicze zawodowe) 

o pomaturalne 

o wyższe 
 

9. Oświadczam, że w chwili przystąpienia do projektu jestem zatrudniony w firmie z 
branży motoryzacyjnej: 
 

Nazwa pracodawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Adres pracodawcy: 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Nr REGON pracodawcy: ……………………………………………………………………… 
 
 

PKD pracodawcy: ……………………………………………………………………………… 
 
 

Statut pracodawcy: 

o mikroprzedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i 

którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro) 

o małe przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i 

którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro) 

o średnie przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników 

i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 50 milionów euro) 

 
 

10. Oświadczam, że osiągam miesięczne dochody w wysokości (średnia z ostatnich 3 
miesięcy lub okresu zatrudnienia, jeśli jest krótszy): 
 

o do 1500 zł 

o 1500 zł – 2000 zł 

o 2000 zł – 3000 zł 

o 3000 zł – 4000 zł 

o powyżej 4000 zł 
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11. Preferowane miejsce i czas szkolenia: 
 

o miejscowość: …………………………………….. 

o dzień tygodnia: ………………………………….. 

o godziny: ………………………………………….. 

 

12. Oświadczam, że: 
 
Zapoznałem/am się z zasadami udziału w w/w Projekcie, wyrażam chęć uczestnictwa w nim i 
spełniam wymogi do tego uprawniające. 
 

Zostałem/am poinformowany/a, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z przebiegu realizacji projektu wykorzystywanych w 
celach związanych z jego promocją i sprawozdawczością. 
 

Wyrażam zgodę na udział w badaniu ewaluacyjnym. 
 

Zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej a art. 233 Kodeksu Karnego za 
złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy oraz że wszystkie informacje 
zawarte w formularzu rekrutacyjnym są aktualne oraz zgodne z prawdą. 
 

 
 

…………………………………………. 
miejscowość, data 

 
 
   

…………………………………………. 
czytelny podpis 

 
 
 
Załączniki: 

1. Formularz: Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach 
realizowanych z POKL. 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
3. Wypełniony test kwalifikacyjny, potwierdzający znajomość języka angielskiego na 

poziomie A1. 
 


