
                                                   

Projekt „Wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej  

w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

Załącznik nr 8 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „Wdrożenie ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej  

w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi” 

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI  

Imię  

Nazwisko  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL  

Wykształcenie  □ Brak  □ Gimnazjalne  
(ISCED 2)* 

□ Pomaturalne  (ISCED 4)* (ukooczone na 
poziomie wyższym niż na poziomie szkoły 
średniej, które jednocześnie nie jest 
wykształceniem wyższym)  

□ Podstawowe  
(ISCED 1)*  

□ Ponadgimnazjalne  (ISCED 3)* 
(ukooczone na poziomie szkoły średniej - 
liceum, technikum, szkoła zawodowa)  

□ Wyższe  
(ISCED 5-8)*  

Dane teleadresowe kandydata/-ki do projektu (Miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego – 
miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu)  

Ulica  

Numer domu/lokalu  

Miejscowośd  

Powiat  

Kod pocztowy  Poczta  

Województwo 

Numer telefonu kontaktowego 

E-mail 
atus na rynku 
pracy 

□ osoba bierna 
zawodowo 

□ osoba 
pracująca 
 

□ osoba bezrobotna 
niezarejestrowana w 
ewidencji urzędów pracy 

□osoba bezrobotna 
zarejestrowana w ewidencji 
urzędów pracy 

*Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Kształcenia 

Dane dotyczące statusu na rynku pracy 

 
1.      Czy jest Pan/Pani osobą bezrobotną niezarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy? 

□ 
tak  

□ 
nie  

 
2.      Czy jest Pan/Pani osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy? 

□ 
tak  

□ 
nie  

 
2. a)  Czy jest Pan/Pani osobą długotrwale bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy? 

□ 
tak  

□ 
nie  

 
4. Czy jest Pan/Pani osobą pracującą? 

□ 
tak  

□ 
nie  

Jeśli jest Pan/i osobą pracującą to proszę podad miejsce pracy: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej w pkt. 4 proszę podad swój status na rynku pracy: 

 Jestem osobą pracującą w administracji rządowej 

 Jestem osobą pracującą w administracji samorządowej                                                                                                                         

 Jestem osobą pracującą w dużym przedsiębiorstwie 

 Jestem osobą pracującą w  mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie 

 Jestem osobą pracującą w organizacji pozarządowej 

 Jestem osobą prowadzącą działalnośd na własny rachunek 

 inna odpowiedź…………………………………………………………………………………   

6. W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej w pkt. 4 proszę podad wykonywany zawód : 

 instruktor praktycznej nauki zawodu 

 kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej  

 nauczyciel kształcenia ogólnego 

 nauczyciel kształcenia zawodowego 

 nauczyciel wychowania przedszkolnego 

 pracownik instytucji rynku pracy 

 pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia  

 pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 

 pracownik instytucji szkolnictwa wyższego 

 pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej 

 pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej 

 rolnik 

 inny ( jaki ? )  …………………………………………………………………………………………. 

 
7. Czy jest Pan/Pani osobą należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem lub osobą 
obcego pochodzenia? (Istnieje możliwośd odmowy podania danych)  

□ 
tak  

□ 
nie  

 
8. Czy jest Pan/Pani osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkao?  

□ 
tak  

□ 
nie  

 
9. Czy jest Pan/Pani osobą z niepełnosprawnościami? 
   (Istnieje możliwośd odmowy podania danych) 

□ 
tak  

□ 
nie  

 
10. Czy jest Pan/Pani osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących?  

□ 
tak  

□ 
nie  

 
11. Czy jest Pan/Pani osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących w     
tym: w gospodarstwie domowym z dziedmi pozostającymi na utrzymaniu? 

□ 
tak  

□ 
nie  

 
12. Czy jest Pan/Pani osobą żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci 
pozostających na utrzymaniu 
 

□ 
tak  

□ 
nie  

 
13. Czy jest Pan/Pani osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 
powyżej)? (Istnieje możliwośd odmowy podania danych)  
 

□ 
tak  

□ 
nie  

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym są zgodne z prawdą.  

 

   ____________________________________ 

                            Miejscowośd i data 

 

_______________________________________ 

Czytelny podpis Kandydata 

 


