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KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

Dane osobowe uczestnika 

1 Imię (imiona)   

2 Nazwisko   

3 Płeć                  kobieta                               mężczyzna 

4 
Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu 
  

5 PESEL 
 
 

6 Data urodzenia 
 
 

Dane kontaktowe  

7 ulica , nr domu , nr lokalu   

8 Obszar                     miasto                             wieś 

9  Miejscowość i kod pocztowy   

10 Województwo   

11 Gmina  

12 Powiat  

13 Numer telefon  

14 Adres e-mail   

 
Dane dodatkowe 

 

15 Wykształcenie 

Wykształcenie niższe niż podstawowe 
ISCED 0 

Podstawowe ISCED 1 

Poziom  szkoły podstawowej 

Gimnazjalne ISCED 2 

Poziom szkoły gimnazjalnej 

Ponadgimnazjalne ISCED 3 

Poziom szkoły średniej  (liceum, technikum, szkoła zawodowa) 

Policealne ISCED 4 

Wykształcenie na poziomie powyżej szkoły średniej, które jednocześnie 
nie jest wykształceniem wyższym  

Wyższe ISCED 5-8 

Wykształcenie na poziomie szkoły wyższej 

 
16 

Status osoby na rynku pracy w chwili 
przystąpienia do projektu 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 
(proszę przejść do pyt. 19) 

W tym: Osoba długotrwale bezrobotna (nieprzerwanie przez okres  

12 miesięcy) 

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy 
(proszę przejść do pyt. 19) 

W tym: Osoba  długotrwale bezrobotna(nieprzerwanie przez okres  

12 miesięcy) 

 

Osoba bierna zawodowo (proszę przejść do pyt. 19) 

Osoba niepracująca i niezarejestrowana w PUP jako bezrobotna 
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Osoba pracująca w: 
 
administracji rządowej 
 
administracji samorządowej 
 

dużym przedsiębiorstwie (powyżej 250 pracowników) 

 

MMŚP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 

pracowników) 

 

organizacji pozarządowej 

 

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek 

 

Inne  
 

17 Wykonywany zawód 
 
 

18 Pełna nazwa zakładu pracy 

 
 
 
 

19 
Osoba należąca do mniejszości 

narodowej lub etnicznej, migrant, 
osoba obcego pochodzenia 

              
tak             odmowa podania informacji                          nie 

20 Osoba bezdomna lub dotknięta 
wykluczeniem z dostępu do mieszkań 

              
tak                                                                                   nie 

21 Osoba z niepełnosprawnościami 
              
tak             odmowa podania informacji                          nie 

22 

Osoba przebywająca w 
gospodarstwie domowym bez osób 

pracujących (nikt w całym gosp. 
domowym nie pracuje) 

 
W tym: w gospodarstwie domowym z 
dziećmi pozostającymi na utrzymaniu 

 
 

              
tak                                                                                   nie 
 
 
 
 
 
tak                                                                                   nie 

23 

 
Osoba żyjąca w gospodarstwie 
składającym się z jednej osoby 

dorosłej i dzieci pozostających na 
utrzymaniu 

 

              
tak                                                                                   nie 

24 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji 

społecznej (innej niż wymienione 
powyżej) 

              
tak                odmowa podania informacji                        nie                                                       

Dane dotyczące wsparcia 

25 Zgłaszam się na kurs 
              język angielski   (120 h zajęć)                            

 

26 Zgłaszam się na poziom  

              Podstawowy (nigdy nie uczyłem/am się języka) 

              Test kwalifikacyjny  
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Niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą. 
 
Wypełnienie karty zgłoszeniowej i jej podpisanie, złożenie odpowiednich załączników oznacza deklarację 
uczestnictwa w projekcie oraz akceptację Regulaminu Projektu. 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie i oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu 
projektu „SZKOLENIA JĘZYKOWE TWOJĄ SZANSĄ II” przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. 
 
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu projektu, postanowień Umowy szkoleniowej,  obecności na 
zajęciach w wyznaczonych terminach, wypełniania testów i ankiet oraz podpisywania list obecności. 
 
Jestem świadom odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych w Karcie Zgłoszeniowej, Umowie 
szkoleniowej oraz wszystkich zaświadczeniach/oświadczeniach na podstawie których zostaje zakwalifikowany 
do udziału w projekcie. 
 
 
 
.................................................                                               .................................................................... 
Miejscowość, data                                                                                          czytelny podpis uczestnika 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 
 

W  związku  z  przystąpieniem  do  projektu  pn.  Szkolenia Językowe Twoją Szansą II.  o  numerze 
RPDS.10.03.00-02-0192/16 (zwanym dalej „projektem”) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem  moich  danych  osobowych  w  odniesieniu  do  zbioru  Centralnego  systemu 
teleinformatycznego  wspierającego  realizację  programów  operacyjnych  jest  minister  właściwy ds.  
rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

2. Administratorem  moich  danych  osobowych  w  odniesieniu  do  zbioru  Baza  danych  związanych z  
realizowaniem  zadań  Instytucji  Zarządzającej  przez  Zarząd  Województwa  Dolnośląskiego w  
ramach  RPO  WD  2014-2020,  jest  Marszałek  Województwa  Dolnośląskiego,  mający  siedzibę przy 
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-114 Wrocław. 

3. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 27  
ust.  2  pkt  1  i  2  ustawy  z  dnia  29 sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (  Dz.  U. z 
2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). 

4. Moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  realizacji  projektu,  w  szczególności  
potwierdzenia  kwalifikowalności  wydatków,  udzielenia  wsparcia, monitoringu,  ewaluacji, kontroli, 
audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020. 

5. Moje dane osobowe zostaną przekazane do przetwarzania Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 oraz podmiotom, które na 
zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 

6. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na 
zlecenie  Powierzającego,  Instytucji  Zarządzającej  Regionalnym  Programem  Operacyjnym 
Województwa  Dolnośląskiego  2014  -  2020,  beneficjenta.  Moje  dane  osobowe  mogą  zostać 
również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz 
beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WD 2014 – 2020. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

8. Po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz  
informacje  na  temat  udziału  w  kształceniu  lub  szkoleniu  oraz  uzyskania  kwalifikacji  lub  nabycia 
kompetencji w celu realizacji zadań w zakresie monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WD 2014 – 2020. 

9. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 
 
 
…………………………………………..                                   ……………………………………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                     CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

Oświadczam, iż spełniam warunki kwalifikujące mnie do udziału w projekcie pt: „SZKOLENIA JĘZYKOWE TWOJĄ 
SZANSĄ II” tj: 
 

 Jestem osobą dorosłą w wieku 18 lat lub więcej i z własnej inicjatywy jestem zainteresowana/y 
nabyciem uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kwalifikacji i szkoleniami z języka obcego 
(w związku z luką kompetencyjną w zakresie języków obcych), 

 Uczę się, pracuję lub zamieszkuje na obszarze jednego z powiatów województwa dolnośląskiego 
(prosimy zaznaczyć „X” odpowiedni kwadrat): 
wołowskiego 
górowskiego  
lwóweckiego  
jaworskiego 
jeleniogórskiego ziemskiego  
lubańskiego,  
złotoryjskiego  
legnickiego ziemskiego  
dzierżoniowskiego  
kłodzkiego  
wałbrzyskiego ziemskiego  
ząbkowickiego 

 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

 Jestem osobą należącą do jednej/i/lub więcej z poniższych grup (prosimy zaznaczyć „X”  odpowiedni 
kwadrat): 

o Osoby, które ukończyły 50 rok życia, 
o Osoby z wykształceniem co najwyżej Ponadgimnazjalnym ISCED 3 - Poziom szkoły średniej  

(liceum, technikum, szkoła zawodowa), 
      Osoby zamieszkujące tereny wiejskie. (prosimy zaznaczyć „X” przy odpowiedniej gminie) 
 
 

Powiat Gmina  

Wołowski Brzeg Dolny 
Wińsko 
Wołów 
………………………… 

Górowski Góra 
Jemielno 
Niechlów 
Wąsocz 
……………………………………… 

Jaworski Bolków 
Męcinka 
Mściwojów 
Paszowice 
Wądroże Wielkie 
………………………………………… 
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Jeleniogórski ziemski Janowice Wielkie 
Jeżów Sudecki 
Mysłakowice 
Podgórzyn 
Stara Kamienica 
……………………………………… 

Lubański Leśna 
Lubań (gmina wiejska) 
Platerówka 
Siekierczyn 
…………………………………….. 

Złotoryjski Pielgrzymka 
Świerzawa 
Zagrodno 
Złotoryja  
…………………………………….. 

Legnicko ziemski Chojnów 
Krotoszyce 
Kunice 
Legnickie Pole 
Miłkowice 
Prochowice 
Ruja 
……………………………. 

Dzierżoniowski Dzierżoniów 
Łagiewniki 
Niemcza 
……………………………… 

Kłodzki Bystrzyca Kłodzka 
Kłodzko 
Lądek Zdrój 
Lewin Kłodzki 
Międzylesie 
Nowa Ruda 
Radków 
Stronie Śląskie 
Szczytna 
……………………………. 

Wałbrzyski ziemski Czarny Bór 
Mieroszów 
Stare Bogaczowice 
Walim 
…………………………… 

Ząbkowicki Bardo 
Ciepłowody 
Kamieniec Ząbkowicki 
Stoszowice 
Ząbkowice Śląskie 
Ziębice 
Złoty Stok 
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Wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie i oświadczam, że zostałem poinformowany o współfinansowaniu 
projektu „SZKOLENIA JĘZYKOWE TWOJĄ SZANSĄ II” przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. 
 
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu projektu, postanowień Umowy szkoleniowej,  obecności na 
zajęciach w wyznaczonych terminach, wypełniania testów i ankiet oraz podpisywania list obecności. 
 
Jestem świadom odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych danych w Karcie Zgłoszeniowej, Umowie 
szkoleniowej oraz wszystkich oświadczeniach na podstawie których zostaje zakwalifikowany do udziału w 
projekcie. 
 
 
 
 
 

…..………………………………………     ……………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA      CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA  
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