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Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego 

 

Projekt „Własny biznes szansą na rozwój regionu!” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

Projekt realizowany przez Podkarpackie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Artur Małek w partnerstwie 

z Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju na podstawie umowy o dofinansowanie  

projektu nr RPPK.07.03.00-18-0033/19-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Rzeszowie w dniu 30 września 2020 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE ZBIORCZE 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………..……………………………….………………… 

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

Zamieszkały/a ………………………………………………………………….…………...……………….……… 

(Pełny adres wraz z kodem pocztowym składającego oświadczenie) 

 

Nr PESEL: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę 

pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy oświadczam, że dane 

zawarte przeze mnie są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że przedłożenie 

nieprawdziwego oświadczenia/zaświadczenia lub podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym będzie 

skutkowało wykluczeniem z projektu „Własny biznes szansą na rozwój regionu!” oraz zostanie potraktowane, 

jako próba wyłudzenia środków finansowych i będzie podlegać powiadomieniu właściwych organów ścigania. 
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STATUS NA RYNKU PRACY 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

 

1.  JESTEM OSOBĄ BEZROBOTNĄ,  tzn. jestem:  

 

             zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a)  

 (bezrobotny  zarejestrowany w ewidencji urzędów pracy)1,  

            lub 

              nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem 

gotowy(a) do jej podjęcia.   

(bezrobotny niezarejestrowany w ewidencji urzędów pracy)2, 

 

2.  JESTEM OSOBĄ DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA3,  tzn. jestem:  

             

 zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako długotrwale bezrobotny(a)  

(długotrwale bezrobotny zarejestrowany w ewidencji urzędów pracy)4,  

           lub  

 nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem 

gotowy(a) do jej podjęcia (długotrwale bezrobotny niezarejestrowany w ewidencji urzędów 

pracy)5, 

 

3.  JESTEM OSOBĄ BIERNĄ ZAWODOWO6  

(Zgodnie z definicją zawartą § 1 ust. 24 w Regulaminu rekrutacji  i  udziału w projekcie) 

4.  NIE JESTEM ROLNIKIEM / CZŁONKIEM RODZINY ROLNIKA tj. nie podlegam  ubezpieczeniu 

społecznemu rolników  na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (KRUS). 

 

 

                                                             
1 w przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi, Kandydat zobowiązuje się do przedstawienia zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy 

potwierdzającego status osoby bezrobotnej wydane nie później niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego.  
2 w przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi, Kandydat zobowiązuje się do przedstawienia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

zawierającego informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich maksymalnie 

12 miesiącach wydane przez ZUS nie później niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego. Zaświadczenie powinno być 

wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej 

(według wzoru druku US-7 stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego) 
3 osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) liczonych do dnia złożenia Formularza  rekrutacyjnego do 

udziału w projekcie. 
4 w przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi, Kandydat zobowiązuje się do przedstawienia zaświadczenia z PUP potwierdzającego 

zarejestrowanie w PUP nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) liczonych do dnia złożenia Formularza  rekrutacyjnego 

do udziału w projekcie wydane nie później  niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego. 
5 w przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi, Kandydat zobowiązuje się do przedstawienia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

zawierającego informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich minimum 12 

miesiącach wydane przez ZUS nie później niż 14 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego. Zaświadczenie powinno być wydane 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej (według 

wzoru druku US-7 stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego). 
6 w przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi, Kandydat zobowiązuje się do przedstawienia zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

zawierającego informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich min. 12 

miesiącach wydane  przez  ZUS,  wydane  nie  później  14  dni  przed  złożeniem  Formularza  rekrutacyjnego (jako oryginał). 

Zaświadczenie powinno być wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie zaświadczenia z 

konta osoby ubezpieczonej (według wzoru druku US-7 stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza rekrutacyjnego). W przypadku emerytów 

bądź rencistów – zaświadczenie o przyznaniu renty/emerytury/zasiłku przedemerytalnego z ZUS/KRUS wydane nie później niż 14 dni przed 

złożeniem Formularza rekrutacyjnego lub kserokopia decyzji z ZUS/KRUS zawierająca datę końcową przyznania świadczeń.  



 
 
 

  

DODATKOWE OŚWIADCZENIA: 

 

OŚWIADCZAM, ŻE JEST OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI tj. osobą w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, a także osoby 

z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.), których niepełnosprawność została potwierdzona dokumentem 

poświadczającym stan zdrowia przez lekarza – orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia. 

 TAK                                                          NIE 

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ POSIADAJĄCĄ NISKIE KWALIFIKACJE tj. osobą posiadającą 

wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Jest to wykształcenie maksymalnie średnie tj. liceum 

ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum 

uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa: 

           TAK                                                           NIE 

 

OŚWIADCZEM, ŻE JESTEM BEZROBOTNYM MĘŻCZYZNĄ W WIEKU 30 - 49 LAT (OD DNIA 30 

URODZIN DO DNIA 49 URODZIN)7: 

  TAK                                                           NIE 

 

OŚWIADCZEM, ŻE JEST OSOBĄ W WIEKU 50 LAT I WIĘCEJ (OD DNIA 50 URODZIN)8: 

 TAK                                                         NIE 

 

OŚWIADCZAM ŻE JESTEM OSOBĄ KTÓRA W OKRESIE OSTATNICH 10 LAT PRZED 

ZŁOŻENIEM FORMULARZA REKRUTACYJNEGO NIE PROWADZIŁA DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ9:  

 TAK                                                         NIE 

 

……………………………   ………………….…………………………… 

(Miejscowość i data)     (Czytelny podpis Kandydata/-tki do projektu) 

                                                             
7 osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin) oraz ukończone 49 lat lecz nie ukończone 

50 lat. Osoba kwalifikowalna do tego przedziału wiekowego będzie musiała posiadać wiek np. ukończone 30 lat i 1 miesiąc i ukończone 

maksymalnie 49 lat i 11 miesięcy. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany na dzień przystąpienia do udziału 

w projekcie. 
8 osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin). Wiek uczestników określany jest na 

podstawie daty urodzenia i ustalany na dzień przystąpienia do udziału w projekcie. 
9 w przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi, należy dołączyć wymagane załączniki (zaświadczenie ZUS/KRSU/US) wskazane w Formularzu 

rekrutacyjnym 


