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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Projekt „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji” 

 

Projekt nr RPPM.05.05.00-22-0198/19, realizowany przez Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

I.  DANE 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   

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  
 
na terenie 
województwa 
pomorskiego 
(w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego) 
 

Województwo: 

8. Powiat: 

9. Gmina: 

10. Miejscowość: 

11. Kod pocztowy: 

12. Ulica: 

13. Numer budynku: 

14. Numer lokalu: 

15. Telefon kontaktowy  

16. Adres e-mail  
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III.  STATUS NA RYNKU PRACY  (proszę zaznaczyć znakiem „x” i/lub uzupełnić DRUKOWANYMI) 

17. 

 
Status na rynku 
pracy 
 
UWAGA!  
- Na potwierdzenie 
statusu osoby 
pracującej w MŚP lub 
podmiocie ekonomii 
społecznej / 
przedsiębiorstwie 
społecznym można 
przedstawić 
zaświadczenie od 
pracodawcy (wzór do 
wykorzystania w 
załączeniu do 
formularza). 
 

 

 Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP  W tym 
długotrwale 
bezrobotna  Osoba bezrobotna niezarejestrowana w PUP 

 Osoba bierna zawodowo 

 Osoba pracująca 
W tym: 

 W administracji rządowej / samorządowej 

 W podmiocie ekonomii społecznej / przedsiębiorstwie społecznym 

 W mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie (MMŚP) 

 W dużym przedsiębiorstwie 

 Prowadząca działalność na własny rachunek 

 Inne 

 
Zatrudniona w (pełna nazwa i adres pracodawcy – obowiązkowe  
w przypadku osób pracujących):  

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

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

 

 

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

18. 

Wybór tematyki szkolenia 
(proszę wybrać JEDEN 
rodzaj szkolenia i zaznaczyć 
poziom znajomości) 
 
UWAGA! Poziom zaawansowania 
będzie podlegał weryfikacji na 
etapie podpisania umowy 
szkoleniowej poprzez wypełnienie 
diagnozy językowej (dotyczy 
szkoleń językowych). 

 

 Język angielski 
Czy uczyłeś/aś się kiedykolwiek j. angielskiego:  

 tak 

 nie 
 

 Język niemiecki 
Czy uczyłeś/aś się kiedykolwiek j. niemieckiego:  

 tak 

 nie 

 
Samoocena 

 poziom podstawowy  

 poziom średniozaawansowany  

 poziom zaawansowany 
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V. DANE I OŚWIADCZENIA NA POTRZEBY REKRUTACJI  

(proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić DRUKOWANYMI) 

19. 

Jestem osobą niepełnosprawną5 

 

UWAGA! Na potwierdzenie statusu osoby  
z niepełnosprawnościami należy przedstawić 
orzeczenie o niepełnosprawności 

                             Tak                    Nie 

20. 
Specjalne potrzeby osoby  
z niepełnosprawnością  
(proszę wypełnić – jeśli dotyczy) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

21. 
Zamieszkuję, pracuję, uczę się  w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego na 
terenie województwa pomorskiego  

                              Tak     Nie 

 

23. 

Z własnej inicjatywy zgłaszam się do 
projektu i jestem zainteresowany/a 
nabyciem, uzupełnieniem lub 
podniesieniem poziomu swoich 
kompetencji / kwalifikacji. 

                 Tak                     Nie 

 

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

24. 

Wybór trybu nauki  
 
Zajęcia będą się odbywać średnio dwa razy w tygodniu  
po maksymalnie 4 godziny lekcyjne 

 zajęcia w tygodniu rano 

 zajęcia w tygodniu popołudniu 

 zajęcia w tygodniu i/lub w weekendy 

 

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

25. 

 Plakat 

 Ulotka 

 Przekaz słowny 

 Spotkanie informacyjne 

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Ogłoszenia w prasie, w Internecie 

 Strona www 

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

 Inne:........................................................ 

 
 
Oświadczenia: 
1. Zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz udziału w projekcie „Szkolenia językowe szansą 

na zwiększenie kwalifikacji.” zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa i bez zastrzeżeń 

akceptuję jego treść. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z kryteriami kwalifikowalności uprawniającymi mnie do 

udziału w ww. projekcie. 

3. Jestem świadomy/a, że złożenie dokumentów rekrutacyjnych (m.in. formularza) nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem mnie do udziału w ww. projekcie. 
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4. Zostałem/am poinformowany/a, że kurs może odbywać się w innej miejscowości niż moje 

miejsce zamieszkania. 

5. Zostałem/am poinformowany/a, że warunkiem ukończenia kursu jest obecność na min. 80% 

zajęć i przystąpienie do egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych (w tym egzaminu 

poprawkowego – jeśli dotyczy). 

6. Zostałem/am poinformowany/a i jestem świadomy/a tego, że Projekt „Szkolenia językowe 

szansą na zwiększenie kwalifikacji.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 

2014 – 2020.   

7. Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie poprzez udział w certyfikowanym 

szkoleniu językowym. 

8. Z własnej inicjatywy zgłaszam się do projektu i jestem zainteresowany/a nabyciem, 

uzupełnieniem lub podniesieniem poziomu swoich kompetencji / kwalifikacji. 

9. Wrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych, testach, egzaminach wewnętrznych, 

egzaminach zewnętrznych oraz innych formach monitoringu realizowanego na potrzeby 

projektu „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji.”. 

10. Zostałem poinformowany/a o obowiązku przekazania informacji dotyczącej mojej sytuacji po 

zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem 

danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu 

bezpośredniego). 

11. Zobowiązuję się do wypełnienia dokumentów związanych z projektem.  

12. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest 

TAG-CONSULTING Marta Maciejak - Tomczyk, ul. Łukowa 18A/5, 93-410 Łódź; W przypadku 

pytań dotyczących przetwarzania moich danych osobowych, mogę skontaktować się:  

a. za pomocą skrzynki mailowej: rtomczyk@ikmg.pl; 

b. pisemnie na adres: TAG-CONSULTING Marta Maciejak - Tomczyk, ul. Łukowa 18A/5, 93-410 

Łódź; 

c. osobiście w siedzibie firmy TAG-CONSULTING Marta Maciejak - Tomczyk, ul. Łukowa 18A/5, 

93-410 Łódź 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji do udziału w 
projekcie „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji.” projekt nr RPPM.05.05.00-
22-0198/19. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o przysługującym mi 
prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich 
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne 
(podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 
7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 
r. Nr 119, str. 1). 

13. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych 

osobowych zawartych niniejszym formularzu do celów związanych z rekrutacją, 

przeprowadzeniem szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym 

do wywiązania się Beneficjenta projektu z obowiązków sprawozdawczych.  

mailto:rtomczyk@ikmg.pl
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14. Zostałem poinformowany, iż projekt „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji.” 

projekt nr RPPM.05.05.00-22-0198/19, realizowany jest przez TAG-CONSULTING Marta Maciejak 

- Tomczyk, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

15. 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. 

16. Jestem świadomy/a, iż w razie złożenia przeze mnie oświadczenia niezgodnego z prawdą, 

skutkującego po stronie firmy TAG-CONSULTING Marta Maciejak - Tomczyk obowiązkiem zwrotu 

środków otrzymanych na sfinansowanie mojego udziału w ww. projekcie, firma TAG-

CONSULTING Marta Maciejak - Tomczyk, będzie miała prawo dochodzić ode mnie roszczeń na 

drodze cywilnoprawnej. 

17. Zostałem poinformowany/a, iż: 

a. Jako osobę w wieku aktywności zawodowej należy rozumieć osobę aktywną zawodowo. 

Według BAEL do ludności aktywnej zawodowo zalicza się wszystkie osoby w wieku 15 lat i 

więcej uznane za pracujące lub bezrobotne. W przypadku osób bezrobotnych obowiązuje 

limit wieku, którym jest 74 rok życia. 

b. W przypadku objęcia wsparciem osób biernych zawodowo należy uzyskać deklarację chęci 

powrotu lub wejścia na rynek pracy w związku z udziałem w projekcie. Równocześnie w 

przypadku osób biernych zawodowo obowiązuje limit wieku taki jak w przypadku osób 

bezrobotnych, którym jest 74 rok życia.  

 
 

 

Sopot, …………………….....……………… ………...............…………………… 

            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 do Biura Projektu 

 ……………………………………… 
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1. Jak ocenia Pan/Pani stopień znajomości języka angielskiego / niemieckiego*? 

(*niewłaściwe skreślić  - zgodnie z  deklaracją Kandydata/tki w części IV Formularza 
zgłoszeniowego) 
 

(w skali od 1 – bardzo niski do 6 – bardzo wysoki) 

□1   □2   □3 □4   □5   □6  
 
2. Co skłoniło Pana/Panią do wzięcia udziału w Projekcie? 

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

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

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

 
3. Jakie są Pana/Pani oczekiwania w związku z udziałem w Projekcie?  

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

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

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

 
4. Inne dodatkowe uwarunkowania, które Pana/Pani zdaniem są argumentem 

przemawiającym za Pana/Pani udziałem w Projekcie?  

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

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

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

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

 
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 udział w Projekcie zwiększy Pana/Pani szanse na podjęcie zatrudnienia                               
lub polepszy obecną sytuację na rynku pracy? 
(w skali od 1 – nie zwiększy do 6 – bardzo zwiększy) 

□1   □2   □3 □4   □5   □6  
 
 
 
Sopot, .…………………………….    ………...............………………………     
Miejscowość i data                 Podpis Kandydata/Kandydatki 
 
 

MOTYWACJA DO PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU ORAZ POTRZEBY KANDYDATA/TKI 
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_________________________________    ________________________ 
(pieczęć pracodawcy)        (miejscowość, data) 

 
 

ZAŚWIADCZENIE PRACODAWCY 
 

 
Zaświadcza się, że: 
 
Pan/Pani _______________________________________________________________________________ 
     (imię i nazwisko) 
 
 
Zamieszkały/-a ___________________________________________________________________________ 
 
 
PESEL __________________________________________________________________________________ 
 
 
Jest zatrudniony/-a w ______________________________________________________________________ 
     (nazwa pracodawcy) 
 
Pracodawca jest (jeśli dotyczy): 

 Mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MMŚP) - przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 

pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 

43 milionów euro.   

O zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do grupy mikro, małych, średnich decydują: liczba osób zatrudnionych, 

roczny obrót, całkowity bilans roczny: 

Mikro przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót 

oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.  

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót 

oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.  

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie 

przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.  

 Podmiotem ekonomii społecznej – podmiot prawny działający w obszarze ekonomii społecznej, wśród 

pracowników lub klientów którego znajdują się osoby pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

np.: fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia (pracy/inwalidów/niewidomych/socjalna), Centrum Integracji 

Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.  

 Przedsiębiorstwem społecznym - podmiot gospodarczy, którego działalność ma cele społeczne, są to m.in.:. 

spółdzielnie socjalne, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, spółki pożytku 

publicznego, non-profit lub te należące do organizacji pozarządowych, spółdzielnie pracy, wzajemnościowe 

fundusze poręczeniowe i pożyczkowe (w tym mikropożyczkowe), organizacje pozarządowe prowadzące 

działalność gospodarczą. 

 
 

__________________________________________________ 
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej po stronie pracodawcy) 
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Imię i nazwisko Kandydata/tki: …………………………………………………………………………. 

Jestem zainteresowany/a kursem na poziomie: 

 A  B  C 

PART A 

Choose the best answer. Circle it. If you do not know the answer, leave it blank. 

1 _____ name is Robert. 

a) Me      b) I         c) My 

2 They _____ from Spain. 

a) is b) are c) do 

3 _____ are you from? 

a) What b) Whoc) Where 

4 What do you do? I’m _____ student. 

a) the b) a c) the 

5 Peter _____ at seven o’clock. 

a) goesup b) gets c) getsup 

6 _____ you like this DVD? 

a) Are b) Have c) Do 

7 We _____ live in a flat. 

a) don’t b) hasn’t c) doesn’t 

8 Wednesday, Thursday, Friday, _____  

a) Saturday b) Tuesday c) Monday 

9 _____ he play tennis? 

a)Whereb) Does c) Do 

10 Have you _____ a car? 

a) any b) have c) got 

11 We don’t have _____ butter. 

a) a b) any c) got 

12 _____ some money here. 

a) There’re b) There c) There’s 

13 We _____ got a garage. 

a) haven’t b) hasn’t c) don’t 

14 Those shoes are very _____ . 

a) expensive b) a lot c) cost 

15 Have you got a pen? Yes, I _____ . 

a) am b) have c) got 

16 It is a busy, _____ city. 

a) traffic b) quite c) noisy 

17 They _____ at home yesterday. 

a) was b) are c) were 

18 I _____ been at ciema for a long time. 

a) didn’t b) haven’t c) wasn’t 

19 He didn’t _____ glasses. 

a) put b) wear c) take 

20 The restaurant was _____ busy. 

a) very b) a lot c) many 

21 Do you like the red _____ ? 

a) it b) that c) one 

22 He _____ to Brazil on business. 

a) go b) goes c) went 

23 Yesterday was the _____ of April. 

a) third b) three c) daythree 

24 She’s got _____ hair. 

a) dark, long b) long and dark c) dark, long 

25 I _____ play football at the weekend. 

a) usually b) use c) usual 

26 I _____ in an armchair at the moment. 

a) sitting b) ‘m sitting c) sit 

27 My brother is older _____ me. 

a) then b) that c) than 

28 Their car is _____ biggest on the road. 

a) than b) this c) the 

29 It’s the _____ interesting of his films. 

a) more b) much c) most 

30 The phone’s ringing: _____ answer it. 

a) I’ll b) I c) will 

31 Do you _____ classical or rock music? 

a) rather b) prefer c) more 

32 He has _____ breakfast. 

a) ate b) eaten c) eat 

PRE / POST TEST – JĘZYK ANGIELSKI 
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33 The _____ have seen it before. 

a) childs b) child c) children 

34 I’ve never met an actor _____ . 

a) before b) already c) after 

35 _____ is very good exercise. 

a) Swim b) To swim c) Swimming 

36 Have you _____ been on a winter sports holiday? 

a) always b) ever c) soon 

37 I can’t _____ another language. 

a) speaking b) speak c) to speak 

38 They _____ pay for the tickets. 

a) haven’t to b) don’thave c) don’thave to 

39 _____ old is their car? 

a) What b) When c) How 

40 Are you _____ for one or two weeks? 

a) staying b) stayed c) stay 

41 Stephen _____ to visit his parents. 

a) will b) going c) isgoing 

42 I don’t _____ getting up early. 

a) not like b) want c) enjoy 

43 We _____ like to see the mountains. 

a) would b) will c) are 

44 They _____ ever check their emails. 

a) hard b) harder c) hardly 

45 They won’t come, _____ they? 

a) won’t b) come c) will 

46 He _____ know how to spell it. 

a) doesn’t b) hasn’t c) don’t 

47 Carla _____ to the radio all morning. 

a) listening b) heard c) listened 

48 They _____ come to the cinema with us. 

a) doesn’t b) not c) didn’t 

49 I like this song. _____ do I. 

a) Either b) So c) Neither 

50 We _____ them at eight o’clock. 

a) meet b) ‘re meet c) ‘re meeting 

PART B 

51 They are going _____ in America next month. 

a) to be b) will be c) be d) being 

52 This is the cinema _____ we saw the film. 

a) when b) which c) that d) where 

53 Have you ever _____ in a jazz band? 

a) seen b) played c) listened d) wanted 

54 I’m _____ when I’m with you. 

a) happyer b) happierthan c) happierd) the happy 

55 This is _____ than I thought. 

a) bad b) badder c) worse d) worst 

56 Can you tell me the way _____ ? 

a) to the bank b) is the bank c) whereis bank d) of the bank 

57 Do you know what _____ ? 

a) timeisit b) timeis c) timeisnow d) timeitis 

58 Were you _____ to open the door? 

a) could b) can c) able d) possible 

59 Everybody _____ wear a seat belt in the car. 

a) must b) mustn’tc) don’thave to d) doesn’thave to 

60 Tom has lived in this town _____ three years. 

a) sinceb) from c) after d) for 

61 We _____ work in that factory. 

a) use to b) was c) used to d) then 

62 I think it _____ be sunny tomorrow. 

a) willprobably b) probably c) can d) will to 

63 He _____ like his brother. 

a) look b) isn’t c) isn’tlook d) canlook 

64 _____ does your boyfriend look like? 

a) How b) What c) Why d) Which 

65 I’ve got _____ many problems. 

a) too b) a c) enough d) really 

66 If we get up in time, _____ catch the train. 

a) we catch b) we caught c) we hadcaught d) 

we’llcatch 

67 They _____ to go to France for a year. 

a) decide b) deciding c) decided d) to decide 

68 I’m working _____ to pass my exam. 

a) hardly b) much c) hard d) good 

69 I’m writing _____ ask you to explain. 

a) for b) in order to c) because d) because of 

70 He said that most problems _____ by teenagers. 

a) cause b) caused c) werecaused d) werecausing 

71 What _____ to do at the weekend? 

a) have you like b) are you liking c) do you like d) 

is you like 
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72 Football _____ in most countries. 

a) plays b) players c) isplayed d) isplaying 

73 Who was _____ the door? 

a) at b) on c) in d) of 

74 We _____ lunch when you telephoned. 

a) was having b) had c) werehavingd) arehaving 

75 Your work is _____ better. 

a) being b) doing c) getting d) falling 

76 She could play the piano _____ she could walk. 

a) during b) while c) as well d) before 

77 The train was cancelled, so we _____ . 

a) couldn’t go b) wasn’t go c) didn’t went d) 

mustn’t go 

78 The problem was _____ solved 

a)easy b) easy to c) aneasy d) easily 

79 It was a difficult journey, but I _____ get home. 

a) could b) managedto c) atlast d) was 

80 We had not _____ heard the news. 

a) already b) always c) yet d) today 

81 We arrived at the station, but the bus _____ earlier. 

a) hasleft b)hadleave c) hasleave d) hadleft 

82 We can _____ walk or go by car. 

a) bothv b) rather c) either d) neither 

83 If I _____ enough money, I’d buy a new car.  

a) had b) would c) did d) shall 

84 It _____ correctly. 

a) hasn’tdone b) hasn’tbeendone c) hasn’tbeen do d) 

not beendone 

85 The accident wouldn’t have happened, if you had been 

more _____ . 

a) careful b) carefully c) careless d) caring 

86 It _____ be possible some time in the future. 

a) can b) hope c) may d) is 

87 Schools then _____ having more children in the class. 

a) was used to b) wereused to c) was use to d) 

wereuse to 

88 We _____ to go to work at six in the morning. 

a) must b) would c) had d) did 

89 They _____ an old photograph of the place. 

a) cameup b) cameacross c) cameinto d) 

cameafter 

90 I _____ I had been able to meet her. 

a) hope b) want c) think d) wish 

91 We’ll have taken our exams _____ this time next month. 

a) by b) on  c) during d) for 

92 I will do badly in my work, _____ try harder. 

a) ifI’m not b) if I wasn’t c) if I haven’t d) 

if I don’t 

93 I _____ wasted my time when I was at university. 

a) regret b) shouldn’t c) ought not to d) 

shouldn’thave 

94 This is going to be my chance to _____ any difficulties. 

a) repair b) sort out c) solve d) improve 

95 It was difficult at first, but I soon got _____ it. 

a) gotused to  b) getused to c) changed to d) 

used to 

96 How did you manage to cook _____ a good meal? 

a) so b) that c) absolutely d) such 

97 The solution had been found, _____ we hadn’t realised it. 

a) however b) therefore c) although d) 

even 

98 She _____ I had been doing for all that time. 

a) asked to me b) asked for me c) asked with me d) 

asked me 

99 They _____ heard us coming, we were making a lot of 

noise. 

a) musthave b) must c) might d) could 

100 He _____ to help me with the decorating. 

a) suggested b) offered c) invited d) told 
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POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA 

Poziom A: 0-40 pkt. 

Poziom B: 41-80 pkt. 

Poziom C: 81-100 pkt. 

 

DECYZJA REKRUTACYJNA1 

Kandydat/ka uzyskał/a liczbę punktów kwalifikującą jego/ją na zajęcia przeprowadzane na poziomie ……………………. 

Uwzględniając preferencje Kandydata/ki zostaje on/ona zakwalifikowana na zajęcia odbywające się na poziomie ……...2 

 

OCENA KWALIFIKACJI 3 

Kandydat/ka na zakończenie kursu uzyskał/a liczbę punktów ……………………… świadczących o podniesieniu kwalifikacji  

z języka angielskiego. 

 

                                                           
1 Wypełnić w przypadku PRE TESTU 

2 Uwzględnia się możliwość dopuszczenia kandydata/tki na niższy/wyższy poziom niż wskazuje punktacja w przypadku, 

gdy uzyskał/a graniczną liczbę punktów oraz wyraził/a chęć przystąpienia do kursu odbywającego się na poziomie 

niższym/wyższym niż wskazuje punktacja.  

3Wypełnić w przypadku POST TESTU 
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UMOWA SZKOLENIOWA 
 

zawarta dnia ______________________ r., w Sopocie pomiędzy:  
 
firmą Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk z siedzibą przy ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, NIP: 834-158-78-90, 

zwaną dalej „Beneficjentem”, reprezentowaną przez Roberta Tomczyka – działającego na podstawie pełnomocnictwa 

Marty Maciejak – Tomczyk zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej 

a  Panem / Panią 
 
 

(imię i nazwisko) 

zamieszkałym/ą 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 

 

______________________________________________________________________ 

(PESEL) 

działającym/ą osobiście, zwanym/ą dalej „Uczestnikiem/czką Projektu” następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Beneficjent oświadcza, że w okresie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. na terenie województwa 

pomorskiego realizuje Projekt „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji.” współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05. 

Kształcenie ustawiczne (zwany dalej „Projektem”), na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa 

Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. 

2. Beneficjent zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie z języka angielskiego lub niemieckiego na pełnym poziomie 

A lub B lub C w wymiarze 120 h lekcyjnych, zakończonego zewnętrznym egzaminem certyfikującym zdobytą 

wiedzę – zwane dalej „Szkoleniem”. 

3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się wziąć udział w szkoleniu na zasadach wskazanych w Umowie szkoleniowej 

oraz Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji.” 

(zwanym dalej „Regulaminem”). 

1 Tytuł projektu „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji” 

2 Nr projektu nr RPPM.05.05.00-22-0198/19 

3 Nazwa Programu Operacyjnego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020 

4 
Oś Priorytetowa, w ramach której 
realizowany jest projekt 

05.Zatrudnienie  

5 
Działanie, w ramach którego realizowany 
jest projekt 

05.05.Kształcenie ustawiczne 
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4. Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że zapoznał/a się z Regulaminem i akceptuje bez zastrzeżeń zawarte w nim 

postanowienia. 

5. Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że spełnia wszelkie warunki i kryteria udziału w Projekcie określone przez 

Beneficjenta w Regulaminie. 

6. Beneficjent oświadcza, że na podstawie dokumentów przedstawionych przez Uczestnika/czkę Projektu jest on/ona 

uprawiony/a do wzięcia udziału w szkoleniu. Beneficjent zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy oraz 

żądania od Uczestnika/czki Projektu zwrotu kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie 

a) w kwocie 544,07 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka angielskiego w Projekcie; 

b) w kwocie 548,44 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka niemieckiego w Projekcie; 

w przypadku, gdy uzyskał/a on/a status Uczestnik/czki Projektu w wyniku podania nieprawdziwych informacji lub 

przedstawienia nieprawdziwych, podrobionych lub przerobionych dokumentów. Ponadto w takim przypadku 

Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu podręcznika i ćwiczeń.  

§ 2. 
1. Warunki przeprowadzenia szkolenia: 

1.1 wymiar godzinowy szkolenia z języka angielskiego lub niemieckiego1 na poziomie A lub B lub C dla jednej 

grupy wynosi łącznie 120 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uważa się 45 minut); 

1.2 zajęcia odbywać się będą co do zasady w miejscowości na terenie województwa pomorskiego, w której 

zbierze się dana grupa Uczestników Projektu w salach dostosowanych do potrzeb szkolenia oraz z dostępem 

dla osób z niepełnosprawnościami; 

1.3 zajęcia będą realizowane w terminach przewidzianych w ustalonym uprzednio harmonogramie (zgodnie  

z potrzebami danej grupy). Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. 

Uczestnicy/-niczki będą o zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie nowy 

aktualny harmonogram; 

1.4 wykładowcy szkolenia językowego: osoby z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu i kwalifikacjami 

(świadectwa, certyfikaty, doświadczenie zawodowe); 

1.5 materiały dla uczestnika szkolenia językowego: książka i ćwiczenia; 

1.6 obowiązkowe egzaminy wewnętrzne po każdych 60h szkolenia językowego. Po zdanym egzaminie 

Uczestnik/czka Projektu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia na danym poziomie; 

1.7 po zakończeniu szkolenia realizowany obowiązkowy certyfikujący egzamin zewnętrzny potwierdzający 

nabycie umiejętności i kwalifikacji: językowych (egzamin zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego na poziomie A lub B lub C) na koniec kursu; 

1.8 udział w kursie jest bezpłatny. 

 

§ 3. 

1. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a: 

1.1 zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień; 

1.2 przybyć punktualnie i uczestniczyć w szkoleniu w wymiarze godzinowym przewidzianym harmonogramem  

i programem, co potwierdza przez każdorazowe podpisanie listy obecności; 

1.3 w przypadku nieobecności na zajęciach szkolenia językowego niezwłocznie poinformować Beneficjenta  

o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności; nieobecność przekraczająca 24h (co stanowi 20% 

całego szkolenia – max 12h nieobecności/60h kursu) w ramach szkolenia językowego oznacza rezygnację  

z udziału w Projekcie z winy Uczestnika/czki Projektu i rodzi konsekwencje wskazane w ust.  4.1 poniżej; 

1.4 sumiennie uczestniczyć w szkoleniu, wykonywać polecenia lektorów zarówno podczas zajęć, jak i w ramach 

zadań zleconych przez lektora do samodzielnego wykonania w czasie wolnym; 

1.5 przestrzegać zasad i przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących w miejscu realizacji szkolenia; 

1.6 pokwitować odbiór materiałów szkoleniowych (m.in. książki i ćwiczeń); 

                                                           
1 Zgodnie z wypełnionymi dokumentami rekrutacyjnymi i zakwalifikowaniem do grupy językowej (angielskiej lub niemieckiej). 
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1.7 przystąpić do każdego egzaminu (wewnętrznego i zewnętrznego) przewidzianego programem, jak również 

Regulaminem; 

1.8 naprawić wszelkie szkody wyrządzone Beneficjentowi, jego pracownikom i współpracownikom oraz 

kontrahentom w tym podmiotom realizującym szkolenie; 

1.9 dokonać ewaluacji kursu poprzez wypełnienie m.in.: 

1.9.1 ankiety ewaluacyjnej i/lub ankiety oceniającej kurs; 

1.9.2 testu wiedzy wg stanu z początku i na końcu kursu (ocena postępów Uczestnika/czki Projektu); 

1.9.3 comiesięcznych okresowych testów wiedzy oraz egzaminów wewnętrznych po każdych 60h kursu; 

1.10 podania danych niezbędnych do monitorowania wskaźników kluczowych, ewaluacji oraz zobowiązuje się do 
przekazania 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). 

2. Uczestnik/czka Projektu jest uprawniony/a: 

2.1 uczestniczyć w szkoleniu bez ponoszenia z tego tytułu nakładów finansowych z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w Umowie i Regulaminie; 

2.2 otrzymać zaświadczenia po wewnętrznych egzaminach językowych, przy spełnieniu niezbędnych do tego 

warunków; 

2.3 otrzymać certyfikat/-y potwierdzający/-ce nabycie umiejętności językowych przy spełnieniu niezbędnych do 

tego warunków; 

2.4 zrezygnować z udziału w Projekcie i szkoleniu: 

2.4.1 bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów w przypadku rażącego naruszenia przez 

Beneficjenta postanowień Regulaminu; 

2.4.2 bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów w przypadku wystąpienia okoliczności 

niezależnych od Beneficjenta i Uczestnika/czki Projektu, a uniemożliwiających dalszy udział  

w Projekcie (np. udokumentowana choroba); 

2.4.3 za zwrotem podręcznika i ćwiczeń oraz kosztów uczestnictwa: 

2.4.3.1 w kwocie 544,07 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka angielskiego  

2.4.3.2 w kwocie 548,44 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka niemieckiego  

w Projekcie w każdym czasie bez podania przyczyny; 

2.4.4 za zwrotem podręcznika oraz kosztów uczestnictwa: 

2.4.4.1 w kwocie 544,07 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka angielskiego  

2.4.4.2 w kwocie 548,44 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka niemieckiego  

w Projekcie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika/czki Projektu lub przez niego/nią zawinionych. 

3. Beneficjent jest zobowiązany: 

3.1 przestrzegać postanowień Regulaminu; 

3.2 zrealizować szkolenie i udzielać wsparcia towarzyszącego zgodnie z Regulaminem; 

3.3 zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki szkolenia; 

3.4 zapewnić wodę pitną podczas szkolenia; 

3.5 monitorować jakość szkolenia. 

4. Beneficjent jest uprawniony: 

4.1 wykluczyć Uczestnika/czkę Projektu z udziału w Projekcie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu i 

Umowy szkoleniowej lub zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia 

nietykalności cielesnej innego Uczestnika/czki Projektu, lektora lub pracownika Biura Projektu, 

udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu; w takim przypadku Uczestnik/czka pokrywa 

koszty uczestnictwa w Projekcie: 

4.1.1 w kwocie 544,07 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka angielskiego  

4.1.2 w kwocie 548,44 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka niemieckiego  

Ponadto w takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu podręcznika; 

4.2 zaprzestać realizacji Projektu w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy o dofinansowanie 

Projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, a także w przypadku odstąpienia od umowy  

o dofinansowanie Projektu przez Beneficjenta. 
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5. Rezygnacja przez Uczestnika/czkę Projektu z udziału w Projekcie następuje poprzez wypowiedzenie Umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczone 

Beneficjentowi osobiście lub pocztą na adres Biura Projektu lub w innej skutecznej formie. 

6. Wykluczenie Uczestnika/czki Projektu przez Beneficjenta następuje poprzez wypowiedzenie Umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczone 

Uczestnikowi/czce Projektu osobiście lub pocztą na adres wskazany w Umowie lub w innej skutecznej formie. 

7. O zaprzestaniu realizacji Projektu Beneficjent informuje Uczestnika/czkę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności; pismo Beneficjent doręcza Uczestnikowi/czce Projektu osobiście lub pocztą na adres wskazany  

w Umowie lub w innej skutecznej formie. 

 

§ 4. 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem: 

1.1 okresu realizacji projektu, o którym mowa m.in. w §1 ust. 1; 

1.2 poziomu kursu, o którym mowa m.in. w §1 ust. 2. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Wszelkie spory na tle wykonywania Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 
Załączniki do umowy: 

Załącznik 1. Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014). 

Załącznik 2. Oświadczenie / deklaracja uczestnictwa w projekcie i  oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności 

Załącznik 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu – RODO 

Załącznik 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu - CST 

Załącznik 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu – EFS 

Załącznik 6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika Projektu 

Załącznik 7. Oświadczenie osoby z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy) 

Załącznik 8. Oświadczenie Uczestnika Projektu – Działalność Gospodarcza (jeśli dotyczy) 

Załącznik 9. Oświadczenie osób 64+ (jeśli dotyczy) 

 

 
 
 
 

        ……….………………………………………….                                                    ……….…………………………………………. 
Uczestnik/czka Projektu     Beneficjent 

Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk 
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UMOWA SZKOLENIOWA 
 

zawarta dnia ______________________ r., w Sopocie pomiędzy:  
 
firmą Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk z siedzibą przy ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, NIP: 834-158-78-90, 

zwaną dalej „Beneficjentem”, reprezentowaną przez Roberta Tomczyka – działającego na podstawie pełnomocnictwa 

Marty Maciejak – Tomczyk zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej 

a  Panem / Panią 
 
 

(imię i nazwisko) 

zamieszkałym/ą 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 

 

______________________________________________________________________ 

(PESEL) 

działającym/ą osobiście, zwanym/ą dalej „Uczestnikiem/czką Projektu” następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Beneficjent oświadcza, że w okresie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. na terenie województwa 

pomorskiego realizuje Projekt „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji.” współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05. 

Kształcenie ustawiczne (zwany dalej „Projektem”), na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa 

Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. 

2. Beneficjent zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie z języka angielskiego lub niemieckiego na pełnym poziomie 

A lub B lub C w wymiarze 120 h lekcyjnych, zakończonego zewnętrznym egzaminem certyfikującym zdobytą 

wiedzę – zwane dalej „Szkoleniem”. 

3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się wziąć udział w szkoleniu na zasadach wskazanych w Umowie szkoleniowej 

oraz Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji.” 

(zwanym dalej „Regulaminem”). 

1 Tytuł projektu „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji” 

2 Nr projektu nr RPPM.05.05.00-22-0198/19 

3 Nazwa Programu Operacyjnego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego  

na lata 2014-2020 

4 
Oś Priorytetowa, w ramach której 
realizowany jest projekt 

05.Zatrudnienie  

5 
Działanie, w ramach którego realizowany 
jest projekt 

05.05.Kształcenie ustawiczne 
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4. Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że zapoznał/a się z Regulaminem i akceptuje bez zastrzeżeń zawarte w nim 

postanowienia. 

5. Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że spełnia wszelkie warunki i kryteria udziału w Projekcie określone przez 

Beneficjenta w Regulaminie. 

6. Beneficjent oświadcza, że na podstawie dokumentów przedstawionych przez Uczestnika/czkę Projektu jest on/ona 

uprawiony/a do wzięcia udziału w szkoleniu. Beneficjent zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy oraz 

żądania od Uczestnika/czki Projektu zwrotu kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie 

a) w kwocie 544,07 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka angielskiego w Projekcie; 

b) w kwocie 548,44 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka niemieckiego w Projekcie; 

w przypadku, gdy uzyskał/a on/a status Uczestnik/czki Projektu w wyniku podania nieprawdziwych informacji lub 

przedstawienia nieprawdziwych, podrobionych lub przerobionych dokumentów. Ponadto w takim przypadku 

Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu podręcznika i ćwiczeń.  

§ 2. 
1. Warunki przeprowadzenia szkolenia: 

1.1 wymiar godzinowy szkolenia z języka angielskiego lub niemieckiego1 na poziomie A lub B lub C dla jednej 

grupy wynosi łącznie 120 godzin dydaktycznych (za 1 godzinę dydaktyczną uważa się 45 minut); 

1.2 zajęcia odbywać się będą co do zasady w miejscowości na terenie województwa pomorskiego, w której 

zbierze się dana grupa Uczestników Projektu w salach dostosowanych do potrzeb szkolenia oraz z dostępem 

dla osób z niepełnosprawnościami; 

1.3 zajęcia będą realizowane w terminach przewidzianych w ustalonym uprzednio harmonogramie (zgodnie  

z potrzebami danej grupy). Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. 

Uczestnicy/-niczki będą o zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie nowy 

aktualny harmonogram; 

1.4 wykładowcy szkolenia językowego: osoby z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu i kwalifikacjami 

(świadectwa, certyfikaty, doświadczenie zawodowe); 

1.5 materiały dla uczestnika szkolenia językowego: książka i ćwiczenia; 

1.6 obowiązkowe egzaminy wewnętrzne po każdych 60h szkolenia językowego. Po zdanym egzaminie 

Uczestnik/czka Projektu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia na danym poziomie; 

1.7 po zakończeniu szkolenia realizowany obowiązkowy certyfikujący egzamin zewnętrzny potwierdzający 

nabycie umiejętności i kwalifikacji: językowych (egzamin zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego na poziomie A lub B lub C) na koniec kursu; 

1.8 udział w kursie jest bezpłatny. 

 

§ 3. 

1. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a: 

1.1 zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień; 

1.2 przybyć punktualnie i uczestniczyć w szkoleniu w wymiarze godzinowym przewidzianym harmonogramem  

i programem, co potwierdza przez każdorazowe podpisanie listy obecności; 

1.3 w przypadku nieobecności na zajęciach szkolenia językowego niezwłocznie poinformować Beneficjenta  

o przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności; nieobecność przekraczająca 24h (co stanowi 20% 

całego szkolenia – max 12h nieobecności/60h kursu) w ramach szkolenia językowego oznacza rezygnację  

z udziału w Projekcie z winy Uczestnika/czki Projektu i rodzi konsekwencje wskazane w ust.  4.1 poniżej; 

1.4 sumiennie uczestniczyć w szkoleniu, wykonywać polecenia lektorów zarówno podczas zajęć, jak i w ramach 

zadań zleconych przez lektora do samodzielnego wykonania w czasie wolnym; 

1.5 przestrzegać zasad i przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących w miejscu realizacji szkolenia; 

1.6 pokwitować odbiór materiałów szkoleniowych (m.in. książki i ćwiczeń); 

                                                           
1 Zgodnie z wypełnionymi dokumentami rekrutacyjnymi i zakwalifikowaniem do grupy językowej (angielskiej lub niemieckiej). 
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1.7 przystąpić do każdego egzaminu (wewnętrznego i zewnętrznego) przewidzianego programem, jak również 

Regulaminem; 

1.8 naprawić wszelkie szkody wyrządzone Beneficjentowi, jego pracownikom i współpracownikom oraz 

kontrahentom w tym podmiotom realizującym szkolenie; 

1.9 dokonać ewaluacji kursu poprzez wypełnienie m.in.: 

1.9.1 ankiety ewaluacyjnej i/lub ankiety oceniającej kurs; 

1.9.2 testu wiedzy wg stanu z początku i na końcu kursu (ocena postępów Uczestnika/czki Projektu); 

1.9.3 comiesięcznych okresowych testów wiedzy oraz egzaminów wewnętrznych po każdych 60h kursu; 

1.10 podania danych niezbędnych do monitorowania wskaźników kluczowych, ewaluacji oraz zobowiązuje się do 
przekazania 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). 

2. Uczestnik/czka Projektu jest uprawniony/a: 

2.1 uczestniczyć w szkoleniu bez ponoszenia z tego tytułu nakładów finansowych z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w Umowie i Regulaminie; 

2.2 otrzymać zaświadczenia po wewnętrznych egzaminach językowych, przy spełnieniu niezbędnych do tego 

warunków; 

2.3 otrzymać certyfikat/-y potwierdzający/-ce nabycie umiejętności językowych przy spełnieniu niezbędnych do 

tego warunków; 

2.4 zrezygnować z udziału w Projekcie i szkoleniu: 

2.4.1 bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów w przypadku rażącego naruszenia przez 

Beneficjenta postanowień Regulaminu; 

2.4.2 bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów w przypadku wystąpienia okoliczności 

niezależnych od Beneficjenta i Uczestnika/czki Projektu, a uniemożliwiających dalszy udział  

w Projekcie (np. udokumentowana choroba); 

2.4.3 za zwrotem podręcznika i ćwiczeń oraz kosztów uczestnictwa: 

2.4.3.1 w kwocie 544,07 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka angielskiego  

2.4.3.2 w kwocie 548,44 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka niemieckiego  

w Projekcie w każdym czasie bez podania przyczyny; 

2.4.4 za zwrotem podręcznika oraz kosztów uczestnictwa: 

2.4.4.1 w kwocie 544,07 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka angielskiego  

2.4.4.2 w kwocie 548,44 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka niemieckiego  

w Projekcie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika/czki Projektu lub przez niego/nią zawinionych. 

3. Beneficjent jest zobowiązany: 

3.1 przestrzegać postanowień Regulaminu; 

3.2 zrealizować szkolenie i udzielać wsparcia towarzyszącego zgodnie z Regulaminem; 

3.3 zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki szkolenia; 

3.4 zapewnić wodę pitną podczas szkolenia; 

3.5 monitorować jakość szkolenia. 

4. Beneficjent jest uprawniony: 

4.1 wykluczyć Uczestnika/czkę Projektu z udziału w Projekcie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu i 

Umowy szkoleniowej lub zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia 

nietykalności cielesnej innego Uczestnika/czki Projektu, lektora lub pracownika Biura Projektu, 

udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu; w takim przypadku Uczestnik/czka pokrywa 

koszty uczestnictwa w Projekcie: 

4.1.1 w kwocie 544,07 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka angielskiego  

4.1.2 w kwocie 548,44 zł za każde odbyte 60 godzin szkolenia z języka niemieckiego  

Ponadto w takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu podręcznika; 

4.2 zaprzestać realizacji Projektu w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy o dofinansowanie 

Projektu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, a także w przypadku odstąpienia od umowy  

o dofinansowanie Projektu przez Beneficjenta. 
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5. Rezygnacja przez Uczestnika/czkę Projektu z udziału w Projekcie następuje poprzez wypowiedzenie Umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczone 

Beneficjentowi osobiście lub pocztą na adres Biura Projektu lub w innej skutecznej formie. 

6. Wykluczenie Uczestnika/czki Projektu przez Beneficjenta następuje poprzez wypowiedzenie Umowy bez 

zachowania okresu wypowiedzenia sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczone 

Uczestnikowi/czce Projektu osobiście lub pocztą na adres wskazany w Umowie lub w innej skutecznej formie. 

7. O zaprzestaniu realizacji Projektu Beneficjent informuje Uczestnika/czkę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności; pismo Beneficjent doręcza Uczestnikowi/czce Projektu osobiście lub pocztą na adres wskazany  

w Umowie lub w innej skutecznej formie. 

 

§ 4. 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem: 

1.1 okresu realizacji projektu, o którym mowa m.in. w §1 ust. 1; 

1.2 poziomu kursu, o którym mowa m.in. w §1 ust. 2. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Wszelkie spory na tle wykonywania Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 
Załączniki do umowy: 

Załącznik 1. Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014). 

Załącznik 2. Oświadczenie / deklaracja uczestnictwa w projekcie i  oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności 

Załącznik 3. Oświadczenie Uczestnika Projektu – RODO 

Załącznik 4. Oświadczenie Uczestnika Projektu - CST 

Załącznik 5. Oświadczenie Uczestnika Projektu – EFS 

Załącznik 6. Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika Projektu 

Załącznik 7. Oświadczenie osoby z niepełnosprawnościami (jeśli dotyczy) 

Załącznik 8. Oświadczenie Uczestnika Projektu – Działalność Gospodarcza (jeśli dotyczy) 

Załącznik 9. Oświadczenie osób 64+ (jeśli dotyczy) 

 

 
 
 
 

        ……….………………………………………….                                                    ……….…………………………………………. 
Uczestnik/czka Projektu     Beneficjent 

Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk 
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Załącznik nr 1 do Umowy szkoleniowej 

 
MINIMALNY ZAKRES DANYCH KONIECZNYCH DO WPROWADZENIA                            

DO CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO (SL2014)                                  
W ZAKRESIE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW 

 
Projekt „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji”  

nr RPPM.05.05.00-22-0198/19, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

I.  DANE UCZESTNIKA/CZKI (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić DRUKOWANYMI) 

1 Imię (imiona)*  

2 Nazwisko*  

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

 

4 Płeć* □  Kobieta    □  Mężczyzna 

5 Wiek* (w chwili przystąpienia do projektu)  

6 

Wykształcenie* 

 

 

 

 Niższe niż podstawowe lub brak wykształcenia (ISCED 0) 

 Podstawowe (szkoła podstawowa - ISCED 1) 

 Gimnazjalne (gimnazjum - ISCED 2) 

 Ponadgimnazjalne (liceum,  technikum, zasadnicza szkoła zawodowa - 

ISCED 3) 

 Policealne (szkoły policealne - ISCED 4) 

 Studia krótkiego cyklu (ISCED 5) 

 Studia licencjackie lub odpowiednik (studia I stopnia - ISCED 6) 

 Studia podyplomowe, studia magisterskie lub odpowiednik 
(studia II stopnia - ISCED 7) 

 Doktoranckie (studia doktoranckie - ISCED 8) 

 

II.  DANE KONTAKTOWE (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić DRUKOWANYMI) 

7 

Adres zamieszkania*  

(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) 

Województwo: 

8 Powiat: 

9 Gmina: 

10 Miejscowość: 

11 Kod pocztowy: 

12 Ulica: 

13 Numer budynku: 

14 Numer lokalu: 

15 
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA) –  
wypełnia osoba weryfikująca dokument  

16 Telefon kontaktowy *  

17 Adres e-mail*  
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III. STATUS NA RYNKU PRACY (proszę zaznaczyć znakiem „x” i /lub uzupełnić DRUKOWANYMI) 

1

8 

Status osoby na 

rynku pracy w 

chwili 

przystąpienia do 

projektu* 

 Osoba bezrobotna 

niezarejestrowana w ewidencji 

UP W tym: 

 Długotrwale bezrobotna 
 Osoba bezrobotna 

zarejestrowana w ewidencji UP 

 Osoba bierna zawodowo 

W tym: 

 Osoba ucząca się 

 Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub 
szkoleniu 

 Inne 

 Osoba pracująca 

W tym: 

 W administracji rządowej 

 W administracji samorządowej 

 W organizacji pozarządowej  

 W MMŚP 

 W dużym przedsiębiorstwie 

 Prowadząca działalność na własny 
rachunek 

 Inne 

1

9 

Wykonywany 

zawód* 

(wypełniają 

wyłącznie osoby 

o statusie osoby 

pracującej) 

 Instruktor praktycznej nauki zawodu 

 Nauczyciel kształcenia ogólnego 

 Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 Nauczyciel kształcenia zawodowego 

 Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia 

 Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej 

 Pracownik instytucji rynku pracy 

 Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

 Pracownik instytucji wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

 Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

 Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej 

 Rolnik 

 Inny 

2

0 

Zatrudniony w* 

(pełna nazwa 

pracodawcy 

DRUKOWANYMI)

: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

…. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

…. 

 
W tabeli IV. zawarte są informacje dotyczące danych wrażliwych. Uczestnik/czka Projektu ma możliwość 

odmowy podania danych wrażliwych. Odmowa podania informacji dotyczących danych wrażliwych  

w przypadku projektu skierowanego do grup charakteryzujących się przedmiotowymi cechami, skutkuje 

brakiem możliwości weryfikacji kwalifikowalności Uczestnika oraz prowadzi do niezakwalifikowania się do 

udziału w projekcie. 
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IV. STATUS UCZESTNIKA/CZKI W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (proszę zaznaczyć znakiem „x”) 

21 
Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia* 

       □  Tak                   □ Nie              □ Odmowa 

                                                            podania informacji 

22 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań* 
       □  Tak                   □ Nie               

                                                        

23 Osoba z niepełnosprawnościami* 
       □  Tak                   □ Nie              □ Odmowa 

                                                        podania informacji 

24 
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej – 

osoba z obszarów wiejskich* 

      
  □  Tak                    

 

       □  Nie               

 

25 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej – 

osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 

(przez co należy rozumieć brak ukończenia 

poziomu ISCED 1) będąca poza wiekiem typowym 

dla ukończenia poziomu ISCED 1, byli więźniowie, 

narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z 

dostępu do mieszkań* 

       □  Tak                    

 

       □  Nie               

 

          □  Odmowa podania informacji 

 
* Pole wymagane 
 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, 
potwierdzam prawdziwość przekazanych danych własnoręcznym podpisem.  

 

 

Sopot, ……………………………………                                          .........……………….………………………………….. 
      Miejscowość i data                                          Podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu 
 
 
 

  

WYPEŁNIA BENEFICJENT 

1 Rodzaj przyznanego wsparcia  

2 Data rozpoczęcia udziału w projekcie (DD-MM-RRRR)   

3 Data zakończenia udziału w projekcie (DD-MM-RRRR)   

4 Powód wycofania się z proponowanej formy wsparcia  
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Słownik pojęć: 
 
Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji UP - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest 
zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Studenci studiów 
stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do 
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać 
jako osoby bezrobotne. 
Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji UP- osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, 
zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Osoby kwalifikujące się 
do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy 
wykazywać jako osoby bezrobotne. 
Osoba długotrwale bezrobotna - osoby poniżej 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy (>6 miesięcy), osoby w wieku 25 lat 
lub więcej - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy  (>12 miesięcy). 
Osoba, która nie uczy się ani nie szkoli - w przypadku projektów realizowanych w osi I PO WER osobę niekształcącą się należy definiować jako osobę, która nie 
uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym 
na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub 
doktoranckich realizowanych w trybie dziennym). Natomiast osobę nieszkolącą się jako osobę nieuczestniczącą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny, czy 
dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, 
finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.  
Osoba pracująca - osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub 
osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy 
kształcenie się lub szkolenie. Osoba prowadząca działalność na własny rachunek – prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę 
zawodową - jest również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 

a)Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga 
zysków. 

b)Osoba poświęca czas 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). 

c)Osoba jest 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 lub praktykę zawodową będącą w 
posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.  

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) - przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 
milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.   
O zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do grupy mikro, małych, średnich decydują: liczba osób zatrudnionych, roczny obrót, całkowity bilans roczny: 
- Mikroprzedsiebiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 
milionów euro.  
- Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 
milionów euro.  
- Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity 
bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.  
Podmiot ekonomii społecznej – podmiot prawny działający w obszarze ekonomii społecznej, wśród pracowników lub klientów którego znajdują się osoby 
pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, np.: fundacja, stowarzyszenie, spółdzielnia (pracy/inwalidów/niewidomych/socjalna), Centrum 
Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.  
Przedsiębiorstwo społeczne - podmiot gospodarczy, którego działalność ma cele społeczne, są to m.in.:. spółdzielnie socjalne, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, 
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, spółki pożytku publicznego, non-profit lub te należące do organizacji pozarządowych, spółdzielnie pracy, 
wzajemnościowe fundusze poręczeniowe i pożyczkowe (w tym mikropożyczkowe), organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą. 
Kluczowy pracownik - osoba zajmująca się bezpośrednią pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w formie usług aktywizacyjnych, pracy 
socjalnej i innych usług społecznych, w szczególności pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej. Instytucje pomocy i integracji społecznej - jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej wymienione w ustawie o pomocy społecznej oraz podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. 
Obywatele należący do mniejszości - zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, 
rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.  
Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa 
(obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski 
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań - osoby bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach); bez 
miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające 
instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności  - specjalistyczne 
zakwaterowanie wspierane) 
Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z  dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.  
Osoba pochodząca z obszarów wiejskich (obszar wg stopnia urbanizacji - DEGURBA) - Osoba przebywająca na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze 
stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie. 

 



 
 

Załącznik nr 2 do Umowy szkoleniowej  
 

OŚWIADCZENIE / DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
I OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI 

 
 
Ja, niżej podpisany/a ______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

PESEL            

 
deklaruję przystąpienie do udziału w projekcie „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji”  
nr RPPM.05.05.00-22-0198/19, realizowanym przez Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk (dalej 
Projektodawca) z siedzibą przy ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, tj.: 
 

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE  

Jestem osobą: 

- w wieku 18 i więcej,  

- zamieszkałą, uczącą się lub pracującą na terenie województwa pomorskiego, 

- z własnej inicjatywy zainteresowaną udziałem w projekcie.  

 

KRYTERIA DODATKOWE  
Jestem osobą (zaznaczyć właściwe): 

 

 w wieku 25 - 49 lat 

 w wieku 50 lat i więcej  

 z wykształceniem do ISCED 3 

 z niepełnosprawnościami 

 pracującą w sektorze MŚP lub podmiocie ekonomii społecznej/przedsiębiorstwie społecznym 

 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym  
i prawnym, potwierdzam prawdziwość przekazanych danych własnoręcznym podpisem. 

 
 
 

Sopot, __________________________  ______________________________________ 
Miejscowość i data  Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu 

 



 



 

 

Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej  

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do Projektu „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji” 
nr RPPM.05.05.00-22-0198/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru 
„Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”: 

1. Administratorem moich danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję 
Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 (RPO WP 2014-2020), mający siedzibę przy  ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku (80-810). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 
347 z 20.12.2013 r.); 

c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE 
L 347 z 20.12.2013 r.); 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

e) Umowy Partnerstwa - dokumentu, zatwierdzonego przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., 
wyznaczającego kierunki interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020 w ramach trzech 
polityk unijnych: Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa; 

f) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego  – umowy zawartej pomiędzy Rządem Polskim a 
Samorządem Województwa Pomorskiego w dniu 19 grudnia 2014 r., będącej wynikiem dwustronnych 
negocjacji. Stanowi zobowiązanie strony rządowej i samorządowej do realizacji celów i przedsięwzięć 
priorytetowych, które mają istotne znaczenie zarówno dla rozwoju kraju, jaki i województwa,  
w perspektywie 2020 r., oraz określa sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Szkolenia językowe szansą na 
zwiększenie kwalifikacji” nr RPPM.05.05.00-22-0198/19, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności 
wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 
sprawozdawczości oraz działań informacyjno–promocyjnych w ramach RPO WP 2014-2020, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku 
informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących 
wsparcie z RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS. Następnie moje dane będą przetwarzane w celu 
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

mailto:iod@pomorskie.eu


5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą – Zarząd Województwa Pomorskiego  
(ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk) oraz zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi 
realizującemu Projekt  -  Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk (ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź) oraz 
podmiotom, które świadczą usługi na jego rzecz, w związku z realizacją Projektu. 

6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 

a. instytucje pośredniczące; 

b. podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności 
podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

c. podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług 
informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie z jej 
poleceniami. 

7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasad trwałości, aż do 
czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

8. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego 
statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania 
kwalifikacji lub nabycia kompetencji1. 

9. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na 
rynku pracy2. 

10. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

11. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,  
iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

12. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO WP 
związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jestem 
zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uczestnictwa w powyższym procesie. 

13. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 
 

 

 

Sopot, ………………………………………    ……………………………………………………………………………… 

     (miejscowość i data)                (czytelny podpis Uczestnika/-czki Projektu) 

 

                                                           
1 Wykreślić, jeśli nie dotyczy. 
2 j.w. 



 

  

Załącznik nr 4 do Umowy szkoleniowej  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

W związku z przystąpieniem do Projektu „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji” 
nr RPPM.05.05.00-22-0198/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż w odniesieniu do zbioru „Centralny 
system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego pełniący funkcję 
Instytucji Powierzającej, mający siedzibę przy ul. Wspólna 2/4 w Warszawie (00-926). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@miir.gov.pl. 

3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. – moje dane osobowe są 
niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 (RPO WP 2014-2020) i będą przetwarzane na podstawie:  

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.); 

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE 
L 347 z 20.12.2013 r.); 

c) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentem, beneficjentami a instytucjami 
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; 

d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.); 

e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu 
teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Nr 
RPPM/12/2015. 

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Szkolenia językowe szansą na 
zwiększenie kwalifikacji” nr RPPM.05.05.00-22-0198/19, w szczególności zarządzania, kontroli, audytu, 
ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego 
dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie  
z funduszy polityki spójności w ramach RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z EFS. Następnie moje dane 
będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

5. Moje dane osobowe będą powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej - Zarząd Województwa 
Pomorskiego  (ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk), beneficjentowi realizującemu Projekt  - Tag-Consulting 
Marta Maciejak-Tomczyk (ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź)  oraz podmiotom, które świadczą usługi na jego 
rzecz, w związku z realizacją Projektu.  

mailto:iod@miir.gov.pl


6. Odbiorcą moich danych osobowych będą: 

a) instytucje pośredniczące; 

b) podmioty świadczące usługi na rzecz Zarządu Województwa Pomorskiego w związku realizacją 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności 
podmioty realizujące badania ewaluacyjne. 

c) podmioty świadczące usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług 
informatycznych). 

Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą i tylko zgodnie z jej 

poleceniami. 

7. Moje dane będą przechowywane na czas realizacji Projektu, zgodnie z zachowaniem zasady trwałości, aż do 
czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów projektowych. 

8. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

9. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,  
iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie moich danych osobowych jest niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków IZ RPO WP 
związanych z procesem aplikowania o środki unijne i budżetu państwa oraz realizacji projektów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jestem 
zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uczestnictwa w powyższym procesie. 

11. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie ma profilowania). 

       

 

 

Sopot, ………………………………………    ……………………………………………………………………………… 

     (miejscowość i data)                (czytelny podpis Uczestnika/-czki Projektu) 

 

 



 
 

Załącznik nr 5 do Umowy szkoleniowej 

OŚWIADCZENIE  

 
Ja, niżej podpisany/a ______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

PESEL            

 

 

oświadczam, iż nie korzystałem/-am i nie korzystam w innym projekcie EFS współfinansowanym z UE  

z tego samego typu wsparcia (zakres tematyczny / poziom zaawansowania), które jest proponowane  

w projekcie pn. „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji” nr RPPM.05.05.00-22-0198/19,  

tj. z kursu języka angielskiego / niemieckiego* na poziomie zaawansowania tożsamym z poziomem,  

na który zostałem/-am zakwalifikowany/ zakwalifikowana w przedmiotowym projekcie. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Sopot, ………….…….….…….                                                                                  ……………………………………………………..                                                                                                        

Miejscowość i data                                                                                    Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu 
 

 
  



 



 

 

 
Załącznik nr 6 do Umowy szkoleniowej  

 
 
 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika/-czki Projektu 

 
 
.................................................................... 
                 imię i nazwisko 

 
 
…………………………………………………….…………. 
            nr dowodu osobistego 

 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Województwo Pomorskie 

reprezentowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 

RPO WP 2014-2020, w celu realizacji, monitoringu, ewaluacji i promocji Projektu „Szkolenia językowe 

szansą na zwiększenie kwalifikacji” nr RPPM.05.05.00-22-0198/19 realizowanego w ramach RPO WP 

na lata 2014-2020, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/-am 

poinformowany/-a o celu wykorzystania mojego wizerunku.  

 

 

 

Sopot, ________________________  ______________________________________ 
Miejscowość i data  Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu 

 



 



 

* niewłaściwe skreślić                                                                                                                                   

   

 

   Załącznik nr 7 do Umowy szkoleniowej 

 

OŚWIADCZENIE  

dla osób z niepełnosprawnościami 

 
Ja, niżej podpisany/a ______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

PESEL            

 
                                                                                                 

Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. 

zm.) /  osobą z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546)*. 

 

Posiadam   orzeczenie ......................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................................../ inny 

dokument poświadczający stan zdrowia* ........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Sopot, ……………………………….                                                                 ……………..……….………………………………………..                                                                                                        

Miejscowość i data                                                                                    Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu 

 

      

 



 



 

                                                                                                                                     

 

Załącznik nr 8 do Umowy szkoleniowej 

 

OŚWIADCZENIE 

OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK  

 
Ja, niżej podpisany/a ______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

PESEL            

 

 

prowadzący/-a na własny rachunek działalność* 

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

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

                                                                     (rodzaj działalności, nazwa i adres ) 

oświadczam, iż kompetencje / kwalifikacje nabyte przeze mnie poprzez udział w Projekcie: „Szkolenia 

językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji” nr RPPM.05.05.00-22-0198/19 mają dla mnie jedynie znaczenie 

jako osoby prywatnej i nie będą wykorzystywane do prowadzonej przeze mnie działalności. 

 

 

Sopot, ………….…….….…….                                                                                  ……………………………………………………..                                                                                                        

Miejscowość i data                                                                                    Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu 
 

 

* Osoba prowadząca działalność na własny rachunek - Osoba prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne 

lub praktykę zawodową, a także bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny. 



 



 
 

 

Załącznik nr 9 do Umowy szkoleniowej 

 
 
 

OŚWIADCZENIE DLA OSÓB 64+ 
 

 
Ja, niżej podpisany/a ______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

PESEL            

 
 

 

oświadczam, że udział w projekcie pn. „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji”  

nr RPPM.05.05.00-22-0198/19 przyczyni się do podniesienia moich kompetencji kluczowych i/lub 

kwalifikacji w obszarze języków obcych i przygotuje mnie tym samym do powrotu na rynek pracy.  

  
Jednocześnie deklaruję gotowość podjęcia zatrudnienia po udziale w ww. projekcie. 
  

 

 

 

 
 

Sopot, ……………………………………                                          .........……………….………………………………….. 
      Miejscowość i data                                          Podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

 
 
 
 

 
 

 



 



 
 

  
 

OŚWIADCZENIE 
KURS STACJONARNY 

 
 
Ja, niżej podpisany/a ______________________________________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

PESEL            

 
 
 
Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Beneficjenta na etapie rekrutacji o możliwości skorzystania 

z udziału w formie online w projekcie „Szkolenia językowe szansą na zwiększenie kwalifikacji”  

nr RPPM.05.05.00-22-0198/19, ale świadomie z niej rezygnuję i wybieram formę stacjonarną kursu języka 

angielskiego / niemieckiego* pod adresem: 

 

____________________________________________________________________________ 

pomimo panującej pandemii COVID-19 i wynikających z niej zagrożeń oraz obostrzeń z nią związanych.  

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Procedurami higieniczno-sanitarnymi i będę ich 

przestrzegać (w tym w szczególności: utrzymywanie dystansu społecznego na zajęciach, noszenie maseczki, 

dezynfekcja rąk, informowanie Beneficjenta o przebywanej kwarantannie). 

  

Oświadczam, iż w przypadku zaostrzenia obostrzeń (w tym np. twardy lockdown) przez instytucje rządowe, 

GIS lub inne instytucje nadrzędne nad Beneficjentem, skutkujących znacznym ograniczeniem możliwości / 

bądź brakiem możliwości  kontynuowania zajęć w dotychczasowej formie (tj. stacjonarnej), zgodzę się  

na płynne przejście na kurs online w celu ukończenia szkolenia w okresie jego realizacji. 

 

 
 
 
 

Sopot, __________________________  ______________________________________ 
Miejscowość i data  Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 


