
  

  

 
  

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH  

w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020,  

Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny 

region, Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i 

profilaktyczne   

„Profilaktyka raka jelita grubego w województwie kujawsko-pomorskim”  

Nr projektu: RPKP.08.06.02-IZ.00-04-0080/17  

Dane uczestnika     

Imię/lmiona  
    

Nazwisko  
    

PESEL:  
    

Brak PESEL:  □ tak  
 

n nie  
 

Płeć:  □ K  
 

□ M  
 

Wiek w chwili przystąpienia 
do projektu:  

     

  Brak  Brak  □  

  
Podstawowe  

Podstawowe  □  

  Niepełne gimnazjalne  □  

  Gimnazjalne  Gimnazjalne  □  

    Zawodowe  □  

Wykształcenie:  Ponadgimnazjalne  Niepełne średnie  □  

    Średnie ogólne  □  

  Pomaturalne  Pomaturalne/policealne  □  

    Wyższe pierwszego 
stopnia 
(licencjat)  

  
□  

  
Wyższe  

Wyższe drugiego 
 stopnia 
(magister,  studia 

  
□  

  

    Wyższe trzeciego 
 stopnia 
(studia doktoranckie)  

  
□  

  

 

 

 



  

Dane kontaktowe  

Adres zamieszkania1:  
 

Ulica:  
  

Nr budynku:  
  

Nr lokalu:  
  

Miejscowość:  
  

Kod pocztowy:  
  

Gmina:  
  

Powiat:  
  

Województwo:  
  

Telefon kontaktowy:  
  

Adres e-mail:  
  

  

  

Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu  

1.  
Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędu 
pracy  

□ tak  □ nie  

  w tym długotrwale bezrobotną (powyżej 12 m-cy)  □ tak  □ nie  

2.  
Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji 
urzędu pracy  

□ tak  □ nie  

  w tym długotrwale bezrobotną (powyżej 12 m-cy)  □ tak  □ nie  

3.  Jestem osobą bierną zawodowo2  □ tak  □ nie  

4.  Jestem osobą pracującą  □ tak  □ nie  

  
Wykonywany zawód- wypełnić jeśli powyżej zaznaczono JAK”  

 

  Osoba pracująca w administracji rządowej  □ tak  □ nie  

  Osoba pracująca w administracji samorządowej  □ tak  □ nie  

5.  
Osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie (pow. 250 osób)  □ tak  □ nie  

  Osoba pracująca w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie  □ tak  □ nie  

  Osoba pracująca w organizacji pozarządowej  □ tak  □ nie  

  Osoba prowadząca działalność na własny rachunek  □ tak  □ nie  

  Inne  □ tak  □ nie  

6.  Nazwa instytucji/przedsiębiorstwa, w której jesteś zatrudniony  
    

    Jestem rolnikiem □  
1 Należy podać miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tj. miejscowość, w której przebywa się z zamiarem stałego 

pobytu. Adres ten powinien umożliwić kontakt w przypadku zakwalifikowania do projektu.  
2 Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 

Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 

nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 

rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej 

działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.  
  



  

  

  Wykonywany zawód    

  Instruktor praktycznej nauki zawodu  □ tak   □ nie  

  Nauczyciel kształcenia ogólnego  □ tak   □ nie  

  Nauczyciel ‘wychowania przedszkolnego  □ tak   □ nie  

  Nauczyciel kształcenia zawodowego  □ tak   □ nie  

  Pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  □ tak   □ nie  

7.  Kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej  □ tak   □ nie  

  Pracownik instytucji rynku pracy  □ tak   □ nie  

  Pracownik instytucji szkolnictwa wyższego  □ tak   □ nie  

  Pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej  

□ tak   
□ nie  

  Pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej  □ tak   □ nie  

  Pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej  □ tak   □ nie  

  Inne  □ tak   □ nie  

    

Status uczestnika/czki projektu w chwili przystąpienia do 
projektu  

  

  Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, 
migrant, osoba obcego  □ tak  □ nie  

 
□ odmowa  

  Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań  

□ tak  □ nie   □ odmowa  

8.  Osoba z niepełnosprawnościami  □ tak  □ nie   □ odmowa  

  
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż 
wymienione powyżej)1 m.in. osoby z obszarów wiejskich. 

□ tak  □ nie  
 

□ odmowa  

     

  

  

  

  

  

                                                        

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

           MIEJSCOWOŚĆ I DA TA                       CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU  

 
1 Kategoria odnosi się do wszystkich grup uczestników w niekorzystnej sytuacji. Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji 
społecznej zawsze uwzględnia się wskazane poniżej grupy: - osoby bez wykształcenia (brak ukończenia szkoły podstawowej), - 
byli więźniowie, - narkomani, - osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, - osoby z obszarów wiejskich. W przypadku, 
kiedy dana osoba zostaje uznana za znajdującą się w niekorzystnej sytuacji (np. z powodu wykształcenia) jest jednocześnie np. osobą 
niepełnosprawną należy ją wykazać w obu wskaźnikach (dot. niepełnosprawności oraz niekorzystnej sytuacji).  


