
 
 

 

 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY(Personal questionnaire) 

do projektu „Pedagogium – REGIONALNA uczelnia przyszłości” 

Nr projektu(Project no.): POWR.03.05.00-00-ZR33/18 

DANE UCZESTNIKA (PARTICIPANT’S DATA) 

Kraj (Country)  

Rodzaj uczestnika(Type of participant) X student 

Imię (Imiona)(Given name)  

Nazwisko (Lastname)  

Płed (sex) □   Kobieta(female)      □   Mężczyzna (male) 

Wiek w chwili przystąpienia do 

projektu (lata ukooczone) 

(yourage as of entering the project – fullyears) 

 

PESEL / Nr dowodu osobistego/ Nr 

karty stałego pobytu 
(Permanent residencecard no.)  

 

Wykształcenie 

(education) 

□  ponadgimnazjalne/średnie(ISCED 3) 

□  policealne(ISCED 4)         □   wyższe(above ISCED 4) 

Ulica (streetname)  

Nr domu (housenumber)  

Nr lokalu (apartmentnumber)  

Miejscowośd (city)  

Kod pocztowy (postalcode)  

Województwo (voivodeship)  

Powiat (district)   

Gmina (community)  



 
 

 

 

 

 

 __________________________   __________________________ 

                        Data, miejscowośd                                                 Czytelny podpis  

Tel. kontaktowy (phonenumber)  

Adres e-mail (email address) 

 

 

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 

(Participant’s labour market status as of entering the project) 

osoba bierna zawodowo 
(economicallyinactive person) 

X TAK  (yes)   □ NIE(no) 

w tym(including) 

osoba ucząca się (studying person) X TAK  (yes)   □ NIE(no) 

Planowana data zakooczenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której 

skorzystano ze wsparcia- rrrr-mm-dd 

(Planned date of finishing education atPedagogium College – yyyy-mm-dd) 

 

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu 

(Participant’s status as of entering the project) 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 

obcego pochodzenia 

(person representing national or ethnical minority, migrant, foreign born) 

□ TAK(yes)                      □ NIE (no) 

□ odmowa podania informacji 
(refusal of providing the information) 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkao 

(homeless person or person affected with housing exclusion) 

□ TAK (yes)                      □ NIE (no) 

□ odmowa podania informacji  
(refusal of providing the information) 

Osoba z niepełnosprawnościami 

(person with disabilities) 

□ TAK (yes)                      □ NIE (no) 

□ odmowa podania informacji 
(refusal of providing the information) 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

(person with other social disadvantage) 

□ TAK (yes)                      □ NIE (no) 

□ odmowa podania informacji 
(refusal of providing the information) 


