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Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU   
„Z POWER-em w życie ” nr POWR.01.02.01-12-0142/19 

Dane osobowe: 

Imię  

Nazwisko  

PESEL lub data urodzenia
1
  

Płeć     □ Kobieta                          □ Mężczyzna 

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) 

Proszę o zaznaczenie informacji dotyczących Pana/Pani sytuacji w momencie rozpoczęcia udziału 
w projekcie: 

□ Jestem bierny(a) zawodowo 

tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(-a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy 

□ Nie uczę się ani nie szkolę 

tzn. tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie uczestniczyłem (-am) w 

pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków 

publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). 

□ 
 

Nie jestem uczestnikiem innego Projektu dotyczącego aktywizacji zawodowo – edukacyjnej 

realizowanego w tym samym czasie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(POWER)  

□ Zamieszkuję w województwie małopolskim miasto Tarnów lub powiat tarnowski  lub powiat 

dąbrowski lub powiat brzeski,  

□ Zamieszkuję na obszarze wiejskim poza ZIT 

określonym według klasyfikacji DEGURBA jako: kategoria 3- obszary wiejskie, słabo zaludnione
2

 

□ Jestem osobą z niepełnosprawnością  

                                                                 
1 Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL. 
2 Spis gmin zaliczających się do kryterium znajduje się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie 
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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. 

……………………………………………..………………… 
data i czytelny podpis uczestnika projektu) 

 

 


