
 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,,Praca-Start!” 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE  

UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,PRACA-START!” 
 

Projekt „Praca - Start”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany przez B-Consulting Bartłomiej Gębarowski, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach VII Osi Priorytetowej 

Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-

projekty konkursowe 

        

Ja niżej podpisany/a  

 

Nazwisko i imię: ………………………………………………………, 

 

PESEL: ……………………………………………………………..…, 
 

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego 

przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań  

 

OŚWIADCZAM , ŻE JESTEM(zaznaczyć X w szarym polu, jeżeli dotyczy): 

 
 bezrobotną ( osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukując 

zatrudnienia ), 

 

Lub 

 

 osobą bierną zawodowo (osobą która w danym momencie nie stanowi zasobów siły roboczej np. 

osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, student/ka studiów stacjonarnych 

 
 osobą zamieszkującą województwo podkarpackie

1
, pod adresem (proszę wpisać dokładny  

adres)…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 osoba zamieszkująca tereny wiejskie,  

 

 osoba zamieszkująca obszar, w którym stopa bezrobocia jest wyższa niż w całym województwie 

podkarpackim (wg. stanu na dzień 31.XII.2017 r. teren powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, 

jasielskiego, leskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, M. Przemyśl, kolbuszowskiego, 

łańcuckiego, ropczycko – sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego, leżajskiego, niżańskiego, M. 

Tarnobrzeg), 

 

 kobietą, 

 

 osobą pozostającą bez pracy powyżej 24 miesięcy,  

 
 osobą z wyższym wykształceniem będąca jednocześnie osobą niepełnosprawną i/lub kobietą 

i/lub osobą 50+ i/lub osobą długotrwale bezrobotną, 

 

                                                 
1 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 

Kodeksu Cywilnego). 
 



 

 

 osobą o niskich kwalifikacjach (osobą posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 tj. 

podstawowe, lub gimnazjalne lub ponadgnimnazjalne tj. liceum, technikum, szkoła zawodowa) 

 

 osobą z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2046 z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z późn. zm.), 

 

 osoba bez stażu pracy lub ze stażem krótszym niż 5 lat, 

 

 osoba w wieku od 50 roku życia (o osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała 

ukończone 50 lat (od dnia 50 urodzin)), 
 
 

.......................................    ..................................................... 
             (Miejscowość, data)                     (Czytelny podpis) 

 


