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Formularz — informacja o uczestniku do SL20141 
 

 

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych 

wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej 

lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania w innej 

niekorzystnej sytuacji społecznej). 

Oświadczam, że jestem: 

1. osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego 

pochodzenia (dane wrażliwe): 

 tak  ..................................................................................................................................  

 nie ...................................................................................................................................  

 odmowa podania informacji ...........................................................................................  

                                                 
1
 Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego. 

2
 W przypadku nie nadania numeru PESEL proszę wpisać datę urodzenia w formacie RR-MM-DD . 

3
 Obszary wiejskie to tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska 

(leżąca poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej. Dostęp do danych z podziałem terytorialnym na stronie internetowej GUS: 
http://www.stat.gov.pl/broker/ access/index.jspa  
4
 Wykształcenie gimnazjalne dotyczy osób, które ukończyły gimnazjum. 

5
 Wykształcenie ponadgimnazjalne dotyczy osób, które ukończyły liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, 

uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające lub zasadniczą szkołę zawodową. 
6 
Wykształcenie policealne dotyczy osób, które ukończyły szkoły policealne. 

Nazwisko Imię 

            

Numer PESEL
2
 

Płeć 
(K/M) 

Wiek w chwili 
przystąpienia do projektu 

Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

                                 

Adres zamieszkania Obszar
3
 

Województwo Powiat Gmina miejski 
 

wiejski              

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

                  

Ulica Nr domu Nr lokalu 
Numer telefonu 
stacjonarnego 

Numer telefonu 
komórkowego 

                              

Wykształcenie  

 Brak 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne
4
 

 Ponadgimnazjalne
5
 

 Policealne
6
 

 Wyższe 
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2. osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań: 

 tak  ..................................................................................................................................  

 nie ...................................................................................................................................  

3. osobą z niepełnosprawnościami (dane wrażliwe): 

 tak  ..................................................................................................................................  

 nie ...................................................................................................................................  

 odmowa podania informacji ...........................................................................................  

 

4. osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej - innej niż wymienione powyżej (dane 

wrażliwe): 

 tak  ..................................................................................................................................  

 nie ...................................................................................................................................  

 odmowa podania informacji ...........................................................................................  
 

 

 
 

 

……………………………………….., 
miejscowość 

 

 

……………………………… 
data 

 

 

................................................................................. 
podpis uczestnika 

 

 


