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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie  

 
OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROJEKTU  

 „POWER – Subregion Tarnowski” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie 

udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

Dane osobowe Uczestnika/-czki: 

Imię  

Nazwisko  

PESEL   

Data rozpoczęcia udziału w projekcie  

(DD-MM-RRRR) - wypełnia realizator projektu 

 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z okazanym dokumentem tożsamości. 

 

……………………………………………………………..………………… 

(data i czytelny podpis osoby reprezentującej beneficjenta projektu) 

 

W związku z zakończeniem procesu rekrutacji i  zakwalifikowaniem do projektu „POWER – Subregion 
Tarnowski” wyrażam zgodę na uczestnictwo w w/w projekcie oraz potwierdzam spełnianie kryteriów udziału 
w projekcie: 

□ Jestem osobą w wieku 15-29 lat  

□ Zamieszkuję na terenie subregionu tarnowskiego (powiat: miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat 
brzeski lub powiat dąbrowski, 

□ Jestem osobą bierną zawodowo1, 

□ Jestem osobą bezrobotną2, niezarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem 
gotowy(a) do jej podjęcia (bezrobotny niezarejestrowany w ewidencji urzędów pracy) 

□ Jestem osobą bezrobotną, zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny/-a  (bezrobotny 
zarejestrowany w ewidencji urzędów pracy), 

                                                           
1 Osoba bierna zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 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. 
2 Osoba bezrobotna - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 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.  
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 w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale 
nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób 
bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować 
jako bezrobotną. 
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□ Jestem osobą o niskich kwalifikacjach zawodowych3 

□ Jestem osobą z niepełnosprawnością4 

□ Jestem imigrantem5, 

□ Jestem reemigrantem6, 

□ Jestem osobą odchodzącą od rolnictwa7, 

□ Nie jestem uczestnikiem innego projektu dotyczącego aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 
realizowanego w tym samym czasie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(POWER) 

□ Deklaruję gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończonym udziale w projekcie 

□ 
Zapoznałem/łam się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie „POWER – Subregion Tarnowski”. 

 

Ja, niżej podpisany/-a, świadomy/-a odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, iż dane podane w niniejszym oświadczeniu są 
zgodne z prawdą i z okazanym dowodem tożsamości. 

Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje (np. 
urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem ich 
zgodności z prawdą. 

 

 

 

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

    Miejscowość, data                                          Czytelny podpis Kandydata/-tki na Uczestnika/-czkę projektu 8 

 

 

                                                           
3 Osoby o niskich kwalifikacjach –  osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie czyli maksymalnie liceum 
ogólnokształcące, liceum profilowane; technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła 
zawodowa. 
4 Osoba z niepełnosprawnościami – Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także 
osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2016 poz. 
546, z późn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 
5 Imigranci/imigrantki – osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się 
(zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzające wykonywać lub wykonujące pracę na terytorium Polski, w tym zamierzające 
podjąć działalność gospodarczą na terytorium Polski 
6 Reemigrant/reemigrantka – obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy 
zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy albo 12 miesięcy (w przypadku osób bez pracy) 
przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. 
7 Osoba odchodząca z rolnictwa i jej rodzina – to osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174, ze zm.) (KRUS), zamierzającą podjąć zatrudnienie lub inną 
działalność pozarolniczą, objęta obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.) (ZUS). 
8 W przypadku osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 

 


