
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

„Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej”  

(Nr projektu POWR.05.05.00-00-0019/18) 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

 

 

DANE STUDENTA (wypełnia student) 

Nazwisko i imię: 
Płeć*:   

 Kobieta    
 Mężczyzna 

 
 

PESEL Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

  IDENTYFIKATOR PODATKOWY -NIP (jeśli student posiada): Nr albumu: Wiek: 

Kierunek: 
              

PIELĘGNIARSTWO 

   Forma studiów:    
                                     

                  stacjonarna 

Poziom studiów: 
 

           pierwszego stopnia 

Rok studiów: 

Adres zamieszkania: 

ulica ………………………………………………………………………….…, nr domu ……………….. nr mieszkania ………………,  

kod pocztowy…………………………….…….., miejscowość ………….…………………………………………………. (wieś         /miasto        *) 

powiat …………………………….………………., gmina ……………………………………………. województwo ………….…………………..………………….……..  

Adres do korespondencji: 

 

Telefon: 

 
E-mail: 

Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu*: 

 osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy** 

 osoba bezrobotna nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy 

 osoba pracująca (w tym własna działalność gospodarcza)** 

      stanowisko:………………………………………………………………………………. 

      nazwa jednostki:…………………………………...……………………..………… 

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

 osoba bierna zawodowo 

Wykształcenie*: 

 niższe niż podstawowe 

 podstawowe 

 gimnazjalne 

 ponadgimnazjalne  

 policealne 

 wyższe                                                          
(np. lic., inż., mgr itp.) 

 

Wypełnia student, który jest bierny zawodowo. 

 Jestem osobą pobierająca rentę rodzinną lub rentę socjalną** 

 Jestem rolnikiem** 

 Jestem osobą pobierająca świadczenie pielęgnacyjne** 

osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim / wychowawczym** 

Wypełnia student, który posiada źródło 

dochodu. 
 

Mój miesięczny dochód (wynagrodzenie)            

jest niższy od płacy minimalnej i wynosi: 

………………..……… (kwota brutto). 

Urząd Skarbowy, w którym dokonuje rozliczeń podatkowych: 
 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Oświadczam, że: 
1. zapoznałem/am się z zasadami udziału w projekcie zawartymi w Regulaminie realizacji oraz zasad uczestnictwa w 

projekcie pn „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w WSPS w Dąbrowie Górniczej”  oraz kwalifikacji do 

płatnych praktyk zawodowych i wynagradzania studentów, jak również procedurę i tryb przyznawania oraz wypłacania 

stypendium motywacyjnego dla studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia realizowanych w formie stacjonarnej 

na kierunku Pielęgniarstwo, akceptuję jego warunki i wyrażam zgodę na uczestnictwo w projekcie; 

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu; 

3. wyrażam gotowość, chęć i zgodę na udział w Projekcie. „Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo w WSPS w 

Dąbrowie Górniczej”   współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 
5.5 Rozwój usług pielęgniarskich; 

4. spełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie do udziału w Projekcie oraz zostałam/em pouczony o 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą; 

5. nie jestem uczestnikiem innego projektu współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru 
zdrowia; 

6. nie posiadam prawa do wykonywania zawodu; 
7. w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę powyższych danych zobowiązuję się niezwłocznie 

powiadomić pisemnie Kierownika Projektu  / Komisję ds. Naboru Uczestników i Stypendiów; 
8. wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów z moim wizerunkiem, wykonywanych podczas działań w ramach 

przedmiotowego projektu dla celów promocyjnych, informacyjnych i sprawozdawczych. 
 

 
 

……………………..……….….………………….…...    ………………..…………….……………………………... 
             (miejscowość i data)            (czytelny podpis studenta) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


