
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik  
do umowy nr 15/G/EFS/PPOZ/DPiP/14/2566/351 

 
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzan ia, uczestnika bior ącego udział 

w Projekcie Systemowym „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personel u 
medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”– współfinansowanego przez Uni ę Europejsk ą 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progr amu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
 (formularz nale ży wypełni ć czytelnie drukowanymi literami lub komputerowo ) 

 

Pierwsze imi ę  
1 Imię 

(Imiona) Drugie imi ę  

2 Nazwisko  

3 PESEL            

Ponadgimnazjalne ∗∗∗∗ 1)   

Pomaturalne ∗∗∗∗ 2)  4 Wykształcenie  

Wyższe∗∗∗∗ 3)  

Tak  
5 Opieka nad dzie ćmi do lat 7 lub nad osob ą zależną∗∗∗∗ 4) 

(właściwe zaznaczyć „X”) Nie  

6 Ulica  

7 Nr domu  

8 Nr lokalu  

9 Miejscowo ść  

miejski ∗∗∗∗ 5)  
10 

Obszar 
(właściwe 
zaznaczyć „X”) wiejski ∗∗∗∗ 6)  

11 Kod pocztowy   -     

12 Województwo  

13 Powiat  

14 Telefon stacjonarny ∗∗∗∗ 7)          

15 Telefon komórkowy          

16 Adres poczty elektronicznej  
(e-mail)  

Samozatrudniony ∗∗∗∗ 8)  

Zatrudniony w  
mikro przedsi ębiorstwie ∗∗∗∗ 9) 

 

Zatrudniony w 
małym przedsi ębiorstwie ∗∗∗∗ 10) 

 

Zatrudniony w 
średnim przedsi ębiorstwie ∗∗∗∗ 11) 

 

Zatrudniony w  
dużym przedsi ębiorstwie ∗∗∗∗ 12) 

 

Zatrudniony w  
administracji publicznej ∗∗∗∗  13) 

 

17 

Status osoby na rynku 
pracy w chwili przyst ąpienia 
do kursu 

 (właściwe zaznaczyć „X”) 
 
Zaznaczyć tylko jedno miejsce zatrudnienia 

Zatrudniony w 
organizacji pozarz ądowej ∗∗∗∗ 14) 

 

 
 
……………………………………………………… 

podpis uczestnika 
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Objaśnienia: 
1) Wykształcenie ponadgimnazjalne  - kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub 

zasadnicze zawodowe). 

2) Wykształcenie  pomaturalne  – kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły 
średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym. 

3) Wykształcenie  wyższe - pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym 

4) Pod tym określeniem rozumie się fakt posiadania przez uczestnika pakietu pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby 
zależnej zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 
maja 2004 - osoba zależna to osoba wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, 
połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku 
pracy lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym). 

5) Obszar miejski  - obszar położony w granicach administracyjnych miast. 

6) Obszar wiejski  - obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, która 
opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami 
wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska 
(leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko – wiejskiej 
możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu. 

7) Należy podać numer telefonu kontaktowego, tzn. taki, który umożliwi dotarcie do tej osoby w przypadku, kiedy 
zostanie ona wylosowana do udziału w badaniu ewaluacyjnym. Należy wskazać pełny numer telefonu stacjonarnego, 
tj. łącznie z numerem kierunkowym  

8) Samozatrudniony - Oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nie zatrudniającą pracowników. 

9) Zatrudniony w mikroprzedsi ębiorstwie - Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 2 do 
9 pracowników. 

10) Zatrudniony w małym przedsi ębiorstwie - Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 10 
do 49 pracowników 

11) Zatrudniony w średnim przedsi ębiorstwie - Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym od 50 
do 249  pracowników. 

12) Zatrudniony w du żym przedsi ębiorstwie - Oznacza osobę zatrudnioną w przedsiębiorstwie zatrudniającym 
powyżej 249 pracowników. 

13) Zatrudniony w administracji publicznej - Oznacza osobę zatrudnioną w administracji rządowej i samorządowej 
oraz w ich jednostkach organizacyjnych. 

14) Zatrudniony w organizacji pozarz ądowej - Oznacza osobę zatrudnioną w organizacji pozarządowej  
w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z poz. zm. - 
Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o 
finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia) z uwzględnieniem 
wolontariuszy działających na rzecz tych instytucji na podstawie podpisanej umowy. 

 

 

          


