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Załącznik nr 1  
Regulaminu Projektu 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  

I. Dane kandydata 

Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………... 

Nazwisko  ( i ew. nazwisko panieńskie) ……………………………………………………………………….... 

Data i miejsce  urodzenia  ……………………………………………………………………………………....... 

Płeć …………………………………………   Wiek ..…………………………………………………………...... 

Numer ewidencji (PESEL)  ……………………………………………………………………………………..... 

Opieka nad osobą zależną wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami 

rodzinnymi lub powinowactwem z potencjalnym uczestnikiem projektu lub pozostającą z nią we wspólnym 

gospodarstwie domowym  (Tak/Nie)  ……………………………………………. 

 

II. Dane kontaktowe 

Adres zamieszkania 

Miejscowość  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

numer domu i mieszkania .………………….      adres e-mail  ………………………………… 

kod pocztowy ……………………………….       województwo  ……………………………… 

powiat ............................................................       obszar (miejski/wiejski) .................................. 

telefon domowy ……………………………..      telefon komórkowy  ………………………… 

adres poczty elektronicznej .......................................................... 

Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Miejscowość  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

numer domu  ………………………………….       numer mieszkania  …………………………… 

kod pocztowy ……………………………….          województwo  ………………………………. 

powiat ....................................................................   obszar (miejski/wiejski) ................................... 

adres poczty elektronicznej .......................................................... 

 

III. Wykształcenie 

Nazwa i adres ukończonej szkoły wyższej (szkół wyższych), w której kandydat uzyskał tytuł zawodowy 

magistra ………………………………………........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rok  ukończenia (uzyskania tytułu zawodowego mgr) ………………..................................................................... 

Ukończony kierunek i specjalność .……………...........………………………….................................................... 

Uzyskany tytuł zawodowy ……………………………......…............................................................................ 
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IV. Status zawodowy kandydata na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 
Zatrudniony oznacza osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności pozostającą w stosunku pracy na 

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,  mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę w jednostce naukowej 

w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy o zasadach finansowania nauki (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 169, poz. 1049), 

z wyłączeniem przedsiębiorców posiadających status centrów badawczo-rozwojowych. 

1. Typ instytucji (proszę zaznaczyć „x”) 

� podstawowa jednostka organizacyjna szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej w rozumieniu 

statutu tej szkoły, 

� placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk, 

� jednostka badawczo-rozwojowa, 

� międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, 

� jednostka organizacyjna posiadająca status jednostki badawczo-rozwojowej, 

� Polska Akademia Umiejętności, 

� inna jednostka organizacyjna, niewymieniona wyżej, posiadająca osobowość prawną i siedzibę 

w Polsce, podać jaka ............................................................................................................................ 

2. Stanowisko:  .......................................................................................................................................................... 

3. Nazwa pracodawcy:…………………………………………….......................................................................... 

4. Adres i dane kontaktowe pracodawcy: 

ulica ............................................................................ nr budynku .......................... nr lokalu .................................. 

kod i miejscowość ............................................................ obszar: miasto/wieś (niewłaściwe skreślić) 

powiat .................................................................. województwo ............................................................... 

telefon kontaktowy: ......................................... e – mail ............................................................................................ 

5. Okres zatrudnienia w danej instytucji od dnia .........................................., tj. na dzień składania deklaracji 

uczestnictwa w projekcie wraz z kwestionariuszem osobowym pracujący w w/w jednostce naukowej nie dłużej 

niż:  

� 1 rok 

� 2 lata 

� 3 lata 

� 4 lata 

� 5 lat 
 
„Oświadczam, że podane dane są prawdziwe, i że są mi znane przepisy Kodeksu karnego o odpowiedzialności za 
podanie danych niezgodnych z  rzeczywistością”. 
 
preferowany  tryb zajęć : sobota-niedziela / w ciągu tygodnia*  

*niewłaściwe skreślić 
    ..........................................   ................................................ 
    /miejscowość, dnia/   /czytelny podpis kandydata/ 


