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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do projektu "DBAM O ZDROWIE" Program badań przesiewowych 

w kierunku wykrycia nowotworu jelita grubego 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Oś X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 
Działanie - X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia 

Poddziałanie- X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania 
nowotworu jelita grubego piersi i szyjki macicy 

 

Umowa z Województwem Łódzkim nr RPLD.10.03.03-10-A002/16-01 
 
 
DANE UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

                           

Imię (imiona) 
 

                           

Nazwisko  
 
d d  m m  r r r r                  

Data urodzenia     PESEL 
 

                           

Miejsca urodzenia/województwo 
 

Kobieta    Mężczyzna    

 
ADRES ZAMIESZKANIA UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

                           

Ulica  
 

                           

Numer budynku   Numer lokalu 
 
                           

Kod pocztowy    Miejscowość  
 

                           

Wiek w chwili przyjęcia do projektu   
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Miasto/Gmina      Powiat 
 

Ł Ó D Z K I E                     

Województwo 
 

P O L S K A 

Kraj 
 

                           

Telefon kontaktowy 
 

                           

Adres poczty elektronicznej 
 

TRYB UCZESTNICTWA 

 System zapraszany – otrzymałem imienne zaproszenie 

 System oportunistyczny 

 

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 55 – 64 lata, niezależnie od obecności objawów klinicznych (SYSTEM ZAPRASZANY) 

 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego (SYSTEM OPORTUNISTYCZNY) 

 40-65 lat, krewni I stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u których rozpoznano raka jelita grubego 
(SYSTEM OPORTUNISTYCZNY) 

 25–65 lat, rodziny z zespołem Lyncha (SYSTEM OPORTUNISTYCZNY) 

 
 

STATUS NA RYNKU PRACY 

 zatrudniony/a 

 bez zatrudnienia - poszukujący/a zatrudnienia 

 inny …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
proszę podać jaki 

 

MIEJSCE PRACY 
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 ……………………………………………………………………………………….……………………………..(nazwa instytucji) 

 Nie dotyczy 

 Odmowa podania informacji 

 

KORZYSTAM Z TRANSPORTU SPECJALISTYCZNEGO 

 TAK 

 NIE 

 

WYKSZTAŁCENIE 

 niższe niż podstawowe 

 podstawowe 

 gimnazjalne 

 ponadgimnazjalne 

 policealne 

 wyższe 

 

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE 

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba 
obcego pochodzenia 

TAK NIE 
ODMOWA PODANIA 
INFORMACJI 

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań TAK NIE  

Osoba z niepełnosprawnościami TAK NIE 
ODMOWA PODANIA 
INFORMACJI 

Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących TAK NIE  

w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na 
utrzymaniu 

 
TAK 

 
NIE 

 

Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i 
dzieci pozostających na utrzymaniu 

 
TAK 

 
NIE 

 

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione 
powyżej) 

TAK NIE 
ODMOWA PODANIA 
INFORMACJI 
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OŚWIADCZENIA 
 
Ja, niżej podpisana(y),  
 
……………………………………………………………………………………………………...…………………………….......................... 
(imię, nazwisko składającego / ej oświadczenie) 

 
oświadczam, iż: 

 uczę się/pracuję/zamieszkuję na obszarze województwa łódzkiego, 

 zapoznałam/em się oraz akceptuję warunki Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa, 

 kwalifikuję się do objęcia programem profilaktycznym (na podstawie zapisów 
z Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa), 

 zostałam/em poinformowana/y, iż Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

 wszystkie dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą. 
 
 
……………………………………………………………..   …………………………………………….. 

Data i miejsca      CZYTELNY PODPIS 
 

 

 nie dotyczy 

Oświadczam, iż posiadam krewnych I stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci – właściwe podkreślić), 

u których rozpoznano raka jelita grubego. 

……………………………………………………………..   …………………………………………….. 
Data i miejsca        CZYTELNY PODPIS 

    

 

 nie dotyczy 

Oświadczam, iż pochodzę z rodziny, w której występuje zespół Lyncha. 

……………………………………………………………..   …………………………………………….. 
Data i miejsca        CZYTELNY PODPIS 

    


