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KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNICZKI PROJEKTU  

„Żłobek AKADEMIA MALUSZKA – szansą dla kobiet w powrocie do pracy!” 

 

 

DANE KANDYDATKI (RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO) W CHWILI PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU 

 

 

IMIĘ/IMIONA 

 

 

 

 

NAZWISKO 

 

 

 

 

PESEL 

            

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

ULICA 

 

 

 

 

NR 

  

LOK. 

  

KOD 

   

- 

   

 

MIEJSCOWOŚĆ 

  

GMINA 
 

 

POWIAT 

  

WOJEWÓDZTWO 
 

OBSZAR wg STOPNIA URBANIZACJI (DEGURBA)* MIEJSKI  WIEJSKI  

 

DANE KONTAKTOWE 

TELEFON 

KOMÓRKOWY 

 

TELEFON 

STACJONARNY 

 

E - MAIL  

 

 

WYKSZTAŁCENIE (zaznacz „X” właściwą odpowiedź) 

 

TAK NIE 

 

NIŻSZE NIŻ PODSTAWOWE                        

(ISCED 0) 

   

 

PODSTAWOWE (ISCED 1) 

   

 

GIMNAZJALNE (ISCED 2) 

   

PONADGIMNAZJALNE  

(ISCED 3) 

   

POLICEALNE ( ISCED 4)    

WYŻSZE ( ISCED 5-8)    
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STATUS UCZETNIKA PROJETU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

 

TAK NIE 

OSOBA NIEPRACUJĄCA   

1) OSOBA BEZROBOTNA   

        A. OSOBA BEZROBOTNA NIEZAREJESTROWANA W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY    

 W tym: 

  

a)  OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA 
  

b) INNE 
  

 

B. OSOBA BEZROBOTNA ZAREJESTROWANA W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY 

 

  

 W tym: 

  

a)  OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA 
  

b) INNE 
  

 

C. OSOBA BIERNA ZAWODOWO 

 

  

 W tym: 

  

a) OSOBA UCZĄCA SIĘ   

b) OSOBA NIEUCZESTNICZĄCA W KSZTAŁCENIU LUB SZKOLENIU   

c) INNE   

OSOBA PRACUJĄCA, ZATRUDNIONA W: (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA STATUSU 

”OSOBA PRACUJĄCA” 
  

a) OSOBA PRACUJĄCA W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ   

b) OSOBA PRACUJĄCA W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ   

c) OSOBA PRACUJĄCA W MMŚP   

d) OSOBAP RACUJĄCA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ   

e) OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ NA WŁASNY RACHUNEK    

f) OSOBA PRACUJĄCA W DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWIE   

g) INNE   
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Osoba pracująca w tym: WYKONYWANY ZAWÓD (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA 

STATUSU ”OSOBA PRACUJĄCA” 

TAK NIE 

a) Inny 

 
  

b) INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU 

 
  

c) NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

 
  

 

d) NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 
  

e) NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 
  

f) PRACOWNIK INSTYTUCJI SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA 

 
  

g) KLUCZOWY PRACOWNIK INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 
  

h) PRACOWNIK INSTYTUCJI RYNKU PRACY 

 
  

i) PRACOWNIK INSTYTUCJI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

 
  

j) PRACOWNIK INSTYTUCJI SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTEPCZEJ 

 
  

k) PRACOWNIK OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 
  

l) PRACOWNIK PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 
  

m) ROLNIK 

 
  

STATUS UCZETNIKA PROJETU W CHWILI PRZYSTAPIENIA DO PROJEKTU TAK  NIE ODMAWIAM 

PODANIA 

INFORMACJI 

(osoba może 

nadal wziąć 

udział w 

projekcie) 

JESTEM OSOBĄ NALEŻĄCĄ DO MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ, 

MIGRANTEM, OSOBĄ OBCEGO POCHODZENIA 

   

JESTEM OSOBĄ BEZDOMNĄ LUB DOTKNIĘTĄ WYKLUCZENIEM Z DOSTĘPU DO 

MIESZKAŃ 

   

POSIADAM ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI    

JESTEM OSOBĄ PRZEBYWAJĄCA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM BEZ OSÓB 

PRACUJĄCYCH W TYM: W GOSPODARSTWIE DOMOWYM Z DZIEĆMI POZOSTAJĄCYMI 

NA UTRZYMANIU  

   

JESTEM OSOBĄ ŻYJĄCĄ W GOSPODARSTWIE SKŁADAJĄCYM SIĘ Z JEDNEJ OSOBY 

DOROSŁEJ I DZIECI POZOSTAJĄCYCH NA UTRZYMANIU 

   

JESTEM OSOBĄ W INNEJ NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI SPOŁECZNEJ ( INNEJ NIŻ 

WYMIENIONE POWYŻEJ) 

   

 

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

Miejscowość, data      Czytelny podpis uczestniczki projektu 
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DEFINICJE 

* Zgodnie z klasyfikacją DEGURBA jednostki przestrzenne przyporządkowane są do następujących kategorii: słabo 

zaludnione, pośrednie, gęsto zaludnione. Założenia metodologiczne DEGURBA opierają się na kryterium gęstości 

zaludnienia i minimalnej liczby ludności. Zaklasyfikowanie terenów jako: 

 obszary słabo zaludnione (wiejskie) – 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie; 

 pośrednie (miasta, przedmieścia) – poniżej 50% ludności zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% ludności 

obszary o dużej gęstości zaludnienia; 

 tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie) – przynajmniej 50% ludności zamieszkuje 

obszary gęsto zaludnione. 

 

*Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja 

uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one 

wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 

ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów 

stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub  

rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również 

osobami bezrobotnymi.  

*Osoby bierne zawodowo - Osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. 

nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na 

urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie 

mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są 

zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na 

własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne 

zawodowo. 

*Osoba pracująca - Osoba pracująca - osoba w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za którą otrzymuje 

wynagrodzenie, z której czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osoba posiadająca zatrudnienie lub własną działalność, która 

jednak chwilowo nie pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoba 

prowadząca działalność na własny rachunek – prowadząca działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę 

zawodową- jest również uznawana za pracującą, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków: 1) Osoba pracuje w 

swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo 

nie osiąga zysków. 2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy 

gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: 

rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w 

swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach 

lub seminariach). 3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki 

zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia 

działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie 

pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu 

lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego. Osoba przebywająca na urlopie 

macierzyńskim/ rodzicielskim(rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny 

od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) jest uznawana za „osobę 

pracującą” 

Oświadczam, iż zapoznałam się w ww. definicjami. 

 

…………………………, dnia ………………………… r.          ………..……………………………………... 
       czytelny podpis Uczestniczki projektu 


