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Formularz zgłoszeniowy 
„Zostań Poliglotą – kompleksowe kursy językowe dla pracujących” 
Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97 – 300 Piotrków Trybunalski 

 

Dane podstawowe:  

 
1.  Imię 

(imiona): 
 

 

2.  Nazwisko:  

 

3.  Płeć: Kobieta       Mężczyzna 4.  Wiek  
(w latach): 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  PESEL: 

            (miejsce na wklejenie numerka) 

 
Adres zamieszkania: 
 
6.  Podać dokładny adres zamieszka-

nia (ulica, nr lokalu, nr domu,  
miejscowość, kod pocztowy): 
 

 

7.                 
        Miasto              Wieś 

8.  Województwo: 
ŁÓDZKIE 

9. Poświadczenie zamieszkania przez 
właściwy miejscowo organ admini-
stracji (pieczątka właściwego 
organu administracji np. Urzędu 
Miasta, Urzędu Gminy oraz podpis i 
imienna pieczątka osoby poświad-
czającej); w przypadku braku 
potwierdzenia kserokopia dowodu 
osobistego, którą będzie można 
porównać z oryginałem: 
 

  

 
Dane kontaktowe: 
 
10. Telefon  

domowy: 
 11.  Telefon  

komórkowy: 
 

12. Adres poczty 
elektronicznej: 

   

 
Dane dodatkowe: 
 
13. Wykształcenie*: 

(wpisać właściwe 
spośród wymie-
nionych obok) 

  * Wyższe magisterskie z tytułem magistra, lekarza lub 
równorzędnym, wyższe zawodowe z tytułem licencjata, 
inżyniera lub równorzędnym, policealne, średnie ogólno-
kształcące, średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe, 
ponadgimnazjalne 
 

14. Pochodzenie*:   * Wpisać miejsce urodzenia (określić czy miasto czy wieś) 

15. Stan  
cywilny: 

  * Kawaler, panna, żonaty, mężatka, wdowiec, wdowa, 
rozwiedziony, rozwiedziona 

16. NIP:   * Wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej nadany przez 
właściwy Urząd Skarbowy 
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Niepełnosprawność: 
 
17. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności*:  * znaczny stopień niepełnosprawności lub równoważny, 

umiarkowany stopień niepełnosprawności lub równo-
ważny, lekki stopień niepełnosprawności lub równoważ-
ny, niepełnosprawni do 16 roku życia, nie dotyczy 
** jeżeli tak to załączyć aktualną kserokopię dokumentu 
potwierdzającą stopień niepełnosprawności, którą będzie 
można porównać z oryginałem 
 

18. Rodzaj niepełnosprawności*: 

 

 * dysfunkcja narządu ruchu, dysfunkcja narządu mowy, 
dysfunkcja narządu słuchu, dysfunkcja narządu wzroku, 
upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, inne dys-
funkcje lub schorzenia nie wymienione wyżej, nie doty-
czy 
 

 
Dane o pracowniku: 
 
19. Nazwa pracodawcy (instytucji, 

organizacji lub przedsiębiorstwa) 
lub pieczątka: 

 

20. Adres głównej siedziby:  

21. Zawód wykonywany:  

22. Zajmowane stanowisko:  

23. Okres zatrudnienia u aktualnego 
pracodawcy, rodzaj umowy: 

 

24. Potwierdzenie zatrudnienia przez 
Pracodawcę (pieczątka zakładu 
pracy, czytelny podpis i pieczątka 
pracodawcy lub osoby przez niego 
upoważnionej do potwierdzenia 
zatrudnienia): 

  

 
Deklaracja uczestnika kursu: 
 

Zgłaszam osobiście udział w programie „Zostań Poliglotą – kompleksowe kursy językowe dla pracujących”. Wyrażam chęć 
uczestnictwa w niżej określonym kursie: 
 

25. Kurs językowy*:          
                 Angielski                      Niemiecki 

26. Poziom  
zaawansowania*: 

           
                  Od podstawowego         Od średniozaawansowanego         Od zaawansowanego 

27. Metoda  
nauczania*: 

 
         Tradycyjna               Callan (dotyczy języka angielskiego) 

 

 * zakreślić 
właściwy 
kwadrat 

28. W jakich godzinach i w jakich 
dniach od poniedziałku do 
soboty może Pan / Pani 
uczestniczyć w kursie*? 

 
                Od poniedziałku do piątku                  W piątek popołudniu i w sobotę 
  
                 Od godziny ………………..                    Od godziny ………………………… 

 
29. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym do projektu języko-

wego „Zostań Poliglotą – kompleksowe kursy językowe dla pracujących” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
naboru do projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.). 

30. Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości mojego zamieszkania na Liście 
kandydatów zakwalifikowanych do kursu oraz na Liście rezerwowej. 

31. Oświadczam, że dane które osobiście zawarłem w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym i rzeczywistością. 
 
 
 
32.  33.  

 Data oraz miejscowość wypełnienia formularza   Czytelny podpis kandydata 

 
34. Załączniki (podkreślić właściwe): 

1. Kserokopia dowodu osobistego (strony z imieniem i nazwiskiem oraz adresem zameldowania) 
2. Zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności 
3. Brak załączników 

 
35. W przypadku żądania przez kandydata potwierdzenia złożenia Formularza zgłoszeniowego po wypełnieniu go prosimy  

o skserowanie. 


