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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Projekt pn. „Żyjmy dłużej – badania profilaktyczne w kierunku wczesnego 
wykrycia raka jelita grubego”  

RPKP.08.06.02-04-0009/17 
WYPEŁNIA KANDYDAT: 

Część I DANE UCZESTNIKA 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

WYKSZTAŁCENIE 

(zaznacz X) 

NIŻSZE NIŻ PODSTAWOWE  
 

PODSTAWOWE 
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 
podstawowej 

 

GIMNAZJALNE 
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

gimnazjalnej 

 

PONADGIMNAZJALNE 
Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

średniej (wykształcenie średnie lub 

zasadnicze zawodowe), Liceum 

ogólnokształcące, Liceum profilowane, 

Technikum, Uzupełniające liceum 

ogólnokształcące, Technikum 

uzupełniające, Zasadnicza szkoła 

zawodowa 

 

POLICEALNE 
Kształcenie ukończone na poziomie 

wyższym niż na poziomie szkoły średniej, 

które nie jest jednocześnie wykształceniem 

wyższym 

 

WYŻSZE 
Pełne i ukończone wykształcenie na 

poziomie wyższym: Wyższe studia 

zawodowe, Studia magisterskie, Studia 

uzupełniające magisterskie, Studia 

podyplomowe, Kolegium Nauczycielskie, 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, 

Studia doktoranckie 

 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub 
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia 

TAK  NIE 
 Odmawiam 

odp. 

 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem  
z dostępu do mieszkań 

TAK  NIE 
 

 

Osoba z niepełnosprawnościami 
 

TAK  NIE 
 Odmawiam 

odp. 
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W przypadku, gdy osoba znajduje się w innej 
niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż 
wymienione powyżej) proszę opisać tą sytuację: 

 
np., osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, osoby pełnoletnie 
 z wykształceniem podstawowym, byli więźniowie, narkomani, itd. 

TAK   NIE   

Odmawiam 
odp. 

 

 

Część II DANE KONTAKTOWE (miejsce zamieszkania) 

Ulica  

Nr budynku  Nr lokalu  

Miejscowość  Kod pocztowy  

Obszar według stopnia urbanizacji (DEGURBA) Miejski  Wiejski  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Telefon kontaktowy  e-mail  

 Część III STATUS NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU (należy 

wypełnić A, B lub C w zależności od statusu) 

A. BEZROBOTNY (zaznacz X) 
Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane 

jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 

Tak  Nie  

W tym:  
Osoba długotrwale bezrobotna  
- Młodzież (<25 lat)  – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres 
ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). 
- Dorośli (25 lat lub więcej)  – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez 
okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 

TAK 

 

NIE 

 

Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu 
pracy? TAK  NIE  

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji 

urzędu pracy? 
TAK  NIE  

B. Nieaktywny (bierny) zawodowo (zaznacz X) 

Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna) 

Tak  Nie  
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W tym:  

Osoba ucząca się lub kształcąca 

Oznacza osobę kształcącą się w ramach kształcenia formalnego  

i nieformalnego 

TAK   NIE 

 

Osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub 

szkoleniu 
TAK  NIE  

C. Zatrudniony (zaznacz X) 

Oznacza pracownika w rozumieniu Kodeksu Pracy tj. osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania 
oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę wykonującą pracę na podstawie Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów 
cywilno-prawnych oraz rolników i domowników 

Tak  Nie  

Osoba prowadząca działalność na własny 
rachunek, w tym: 
 

TAK  NIE 
 

Osoba prowadząca działalność gospodarczą 

 
TAK  NIE 

 

Osoba prowadząca gospodarstwo rolne 

 
TAK   NIE 

 

Osoba prowadząca praktykę zawodową 

 
TAK  NIE 

 

Zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwie 

Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym mniej 
niż 10 pracowników, którego roczny obrót i/lub roczna suma bilansowa 
nie przekraczają 2 milionów  EUR 

TAK  NIE 
 

Zatrudniony w małym przedsiębiorstwie 

Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniających mniej 
niż 50 pracowników, którego roczny obrót i/lub roczna suma bilansowa 
nie przekraczają 10 milionów EUR 

TAK  NIE 
 

Zatrudniony w średnim przedsiębiorstwie 

Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym mniej 
niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR 

TAK  NIE 
 

Zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie 

Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie, które nie kwalifikuje 
się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw 

TAK  NIE 
 

Zatrudniony w administracji rządowej 

Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej oraz w jej  
jednostkach organizacyjnych 

TAK  NIE 
 

Zatrudniony w administracji samorządowej 
 
Oznacza osobę zatrudnioną w administracji samorządowej  oraz w jej  
jednostkach organizacyjnych 

TAK  NIE 
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Zatrudniony w organizacji pozarządowej 

Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej w rozumieniu 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

TAK  NIE 
 

Wykonywany zawód  

Zatrudniony w  

Część IV DODATKOWE INFORMACJE  

Jestem zainteresowany uczestnictwem w:  

- spotkaniu informacyjno – edukacyjnym  TAK  NIE  

- badaniu kolonoskopowym  TAK  NIE  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie 
rekrutacyjnej w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 
oświadczam, iż wszystkie dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą:

  

 

……………………………………………………                                             ………………………………………………… 
                       Miejscowość, data                                                                                                                               Czytelny podpis 

 

WYPEŁNIA ORGANIZATOR: 

Kryteria dostępu:  

Czy kandydat/ka spełnia kryteria dostępu 
udziału w projekcie?  

TAK  NIE 
 

Czy kandydat/ka został/a zakwalifikowany/a do 
projektu? 

TAK  NIE 
 

 Data rozpoczęcia udziału w projekcie   

 

……………………………………………………                                             ………………………………………………… 
                       Miejscowość, data                                                                                                                               Podpis organizatora 

 

Data zakończenia udziału w projekcie  

Zakończenie udziału uczestnika w projekcie 
zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa? 

TAK  NIE 
 

 

 

……………………………………………………                                             ………………………………………………… 
                       Miejscowość, data                                                                                                                               Podpis organizatora 

 
  


