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Zał. nr 2 do Formularza rekrutacyjnego do udziału w projekcie „Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes” 
 

Projekt „Wsparcie na starcie – dotacja na własny biznes” jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-

Gospodarcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE STATUSU NA RYNKU PRACY 

 
 
Ja, niżej podpisana(y) ............................................................................................................................... 

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 

Zamieszkała(y) ........................................................................................................................................... 
 (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 

na dzień składania Formularza Rekrutacyjnego do projektu „Wsparcie na starcie – dotacja na własny 

biznes”, jestem: 

 
1. Osobą bezrobotną tj. pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia zatrudnienia, aktywnie 
poszukującą pracy zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy: 
☐ TAK 

☐ NIE 

w tym długotrwale bezrobotną. 
☐ TAK 

☐ NIE 

 
2. Osobą bezrobotną tj. pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia zatrudnienia, aktywnie 
poszukującą pracy niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy 
☐ TAK 

☐ NIE 

w tym długotrwale bezrobotną. 
☐ TAK 

☐ NIE 

  
3. Osobą bierną zawodowo tj. osobą, która nie pracuje, nie jest bezrobotna i nie tworzy w danej 
chwili zasobów siły roboczej. 

☐ TAK 

☐ NIE 
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4. Osobą ubogą pracującą w tym: 
(a) Osobą, której zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia 

za pracę w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu; 

☐ TAK 

☐ NIE 

(b) osobą zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na 
jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg 
interwencji socjalnej w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do 
projektu 

☐ TAK 

☐ NIE 

 
5. Osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej tj. pracującą na umowie wskazującej na 
zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartej na czas określony, która upływa  
w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy i której miesięczne zarobki nie 
przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia odniesieniu do miesiąca poprzedzającego 
dzień przystąpienia do projektu (tj. 3120,00 zł brutto)) 

☐ TAK 

☐ NIE 

 
6. Osobą pracującą w ramach umowy cywilno-prawnej (tj. osobą, której miesięczne zarobki nie 
przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia (tj. 3120,00 zł brutto)) 

☐ TAK 

☐ NIE 

 
7. Rolnikiem/członkiem rodziny rolnika, którego gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha 
przeliczeniowych, zamierzam odejść z rolnictwa i podjąć działalność gospodarczą poza rolnictwem 
i przejść z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu 
ubezpieczeń społecznych opartego na ZUS 

☐ TAK 

☐ NIE 

 
 

………………………….………. 
  (miejscowość, data) 

                                      
…………….……..…………………………. 
    (czytelny podpis  Kandydata/Kandydatki) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Potwierdzenie Pracownika Projektu dotyczące przedłożenia do wglądu dokumentów 
potwierdzających status na rynku pracy (wpisać okazane dokumenty)  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 

………………………….………. 
(miejscowość, data) 

 
 

……………..….……..……………………. 
 (czytelny podpis  Pracownika Projektu) 

 


