
 

  

 

UWAGA!  Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego do projektu należy 

zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywni 30+”. Formularz 

zgłoszeniowy do projektu należy wypełnić w sposób czytelny. Przyjmowane będą jedynie 

kompletne, poprawnie wypełnione formularze. 

DANE PODSTAWOWE 

IMIĘ/IMIONA:  

NAZWISKO:  

PESEL:            

PŁEĆ       Kobieta           Mężczyzna WIEK:  

WYKSZTAŁCENIE: 

❑ Brak (Brak formalnego wykształcenia) 

❑ Podstawowe (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

podstawowej) 

❑ Gimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

gimnazjalnej) 

❑ Ponadgimnazjalne (Kształcenie ukończone na poziomie szkoły 

średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej) 

    Policealne (Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż 

kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest 

wykształceniem wyższym) 

❑ Wyższe krótkiego cyklu (Kształcenie ukończone na poziomie 

studiów krótkiego cyklu, które jednocześnie nie jest 

wykształceniem wyższym licencjackim, magisterskim 

i doktoranckim) 

❑ Wyższe licencjackie (Kształcenie ukończone na poziomie studiów 

wyższych licencjackich) 

❑ Wyższe magisterskie (Kształcenie ukończone na poziomie studiów 

wyższych magisterskich) 

❑ Wyższe doktoranckie (Kształcenie ukończone na poziomie studiów 

wyższych doktoranckich) 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA/DANE KONTAKTOWE 

WOJEWÓDZTWO:  

POWIAT:  

GMINA:  

MIEJSCOWOŚĆ:  

ULICA:  NR 

BUDYNKU: 

 

NR LOKALU:  

KOD POCZTOWY   

TEL. 

KONTAKTOWY: 

 

ADRES E-MAIL:   

 

  

Formularz zgłoszeniowy do projektu  

„Aktywni 30+” 

nr RPMP.08.02.00-12-0030/20 



 

  

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ 

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

  Oświadczam, że jestem osobą w wieku 30 lat i więcej 

Osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat. 

W przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 

30-tych urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy 

osób w wieku 30 lat i więcej. 

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

  

Oświadczam, że jestem osobą zamieszkującą na obszarze powiatów, w 

których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla 

województwa małopolskiego, tj. suski, wielicki, m. Tarnów, wadowicki, 

brzeski, gorlicki, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, 

limanowski, olkuski, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski. 

Wsparcie skierowane jest do osób fizycznych, które zamieszkują na 

obszarze powiatów, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza 

średnią dla województwa małopolskiego, w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego.  

Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby 

fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu, dla ustalenia, że dana osoba ma miejsce zamieszkania  w 

określonej miejscowości (kraju), konieczne jest stwierdzenie 

występowania dwóch przesłanek – przebywania i zamiaru stałego 

pobytu.  

  

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną.  

Wsparcie skierowane jest do  osób bezrobotnych, tj. osób pozostających 

bez pracy, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie poszukujących 

zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają 

one wszystkich trzech kryteriów. 

  

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo. 

Wsparcie skierowane jest do  osób biernych zawodowo, tj. osób, które w 

danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są 

zarejestrowane w rejestrze urzędu pracy jako osoby bezrobotne a 

ponadto nie są gotowe do podjęcia pracy oraz nie poszukują aktywnie 

zatrudnienia). 

  

Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną  

Osoby, które są bezrobotne (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia 

pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) nieprzerwanie przez okres 

ponad 12 miesięcy. 

  



 

  

 

Oświadczam, że jestem osobą w wieku 50 lat i więcej 

Osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 50 lat. 

W przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 

50-tych urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy 

osób w wieku 50 lat i więcej. 

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

  

Oświadczam, że jestem osobą o niskich kwalifikacjach 

Osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.  

Poziom ISCED 3 (wykształcenie ponadgimnazjalne/ ponadpodstawowe). 

  

Oświadczam, że jestem byłym Uczestnikiem projektów realizowanych 

w ramach Celu tematycznego 9, tj.  projektu z zakresu włączenia 

społecznego realizowanego w ramach IX Osi Priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 

  

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU 

Należy zaznaczyć właściwe pole w każdym z wierszy poniżej TAK NIE 

ODMAW

IAM 

PODANI

A 

DANYCH 

Jestem migrantem1, osobą obcego pochodzenia2, przynależę 

do mniejszości (w tym mniejszości narodowe i etniczne)3 
   

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z 

dostępu do mieszkań4 
   

Jestem osobą niepełnosprawną5    

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne 

niż wymienione powyżej) 
   

PREFEROWANE MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ 

 

 
1 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości. 
2 Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub 
nie posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 
3 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, 
ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska 
4 Zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności 
lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach); bez miejsca 
zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla migrantów, osoby 
opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu 
bezdomności –specjalistyczne zakwaterowanie wspierane; niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem 
eksmisji, osoby zagrożone przemocą); nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale 
nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). 
5 W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375) 



 

  

 

 

MOTYWACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE      

Poniżej znajdują się stwierdzenia, prosimy postarać się ocenić każde z nich, 

by określić swoją motywację do udziału w projekcie 

(prosimy posłużyć się skalą od 1 do 5, gdzie 1 - oznacza - zdecydowanie się 

nie zgadzam, 2 raczej się nie zgadzam, 3 nie mam zdania, 4  raczej się 

zgadzam 5 zdecydowanie się zgadzam) 

1 2 3 4 5 

1.       Uważam, że udział w projekcie zwiększy moje szanse na znalezienie 

pracy 
     

2.       Zdecydowałem/am się na udział w projekcie, ponieważ chcę zdobyć 

nowe kwalifikacje 
     

3.       Zgłosiłem/am się do udziału w projekcie, bo chcę zadbać o swoją 

przyszłość 
     

4.       Uważam, że podniesienie kompetencji / przekwalifikowanie zwiększy 

moje szansę na rynku pracy 
     

5.       Uważam, że udział w projekcie pozwoli mi uwierzyć w swoje 

możliwości i podnieść samoocenę 
     

6.       Wierzę, że udział w projekcie pomoże coś zmienić w moim życiu      

POTRZEBA UDZIAŁU W PROJEKCIE      

Proszę o ocenę w jakim stopniu każda z wymienionych potrzeb wpłynęła 

na Pana/i decyzję o zgłoszeniu się do udziału w projekcie? Proszę o 

udzielanie szczerych odpowiedzi zgodnych z Pana/Pani prawdziwymi 

przekonaniami w badanym zakresie. 

(prosimy posłużyć się następującą skalą: 1 – w bardzo małym stopniu, 2 – w 

małym stopniu, 3 – w średnim stopniu, 4- w dużym stopniu, 5 – w bardzo 

dużym stopniu) 

1 2 3 4 5 

1.       Potrzeba nabycia nowych umiejętności i kwalifikacja       

2.       Potrzeba zwiększenia własnych możliwości na rynku pracy       

3.       Potrzeba uzyskania doświadczenia zawodowego       

 

OŚWIADCZENIA:  

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 

1. zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywni 

30+” akceptuję jego warunki i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do 

uczestnictwa w nim, jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 

organizatora projektu – WKK Szkolenia i Edukacja  Sp. z o.o. o zmianach danych 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym (dane uczestnika, dane kontaktowe, status 

na rynku pracy, inne); 



 

  

 

2. spełniam wszystkie wymogi formalne określone w Regulaminie Projektu „Aktywni 

30+”; 

3. samodzielnie, z własnej inicjatywy zgłaszam chęć udziału w projekcie „Aktywni 30+” 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 

Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy, realizowanym przez WKK Szkolenia i 

Edukacja  Sp. z o.o. 

4. wyrażam zgodę na udział w procesie rekrutacyjnym; 

5. zostałem/am poinformowany/a, że projekt realizowany jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, typ projektu A: 

kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających zez 

pracy; 

6. zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

7. zostałem/am poinformowany/a, iż ścieżka uczestnictwa w projekcie obejmuje 

zindywidualizowaną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną obejmującą 

łącznie maksymalnie pięć form wsparcia: Identyfikacja potrzeb Uczestnika projektu 

poprzez opracowanie lub aktualizację IPD; Pośrednictwo pracy; Poradnictwo 

psychologiczne; Szkolenia zawodowe; Staż zawodowy, a zajęcia mogą odbywać się w 

innej miejscowości niż moje miejsce zamieszkania; 

8. zostałem/am poinformowany/a, że Uczestnikiem projektu nie może być osoba, 

która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w 

ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są 

tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tego samego celu/korzyści dla 

uczestnika projektu; 

9. deklaruję uczestnictwo w całej ścieżce wsparcia, równocześnie zobowiązuję się, że w 

przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie niezwłocznie poinformuję o tym 

fakcie organizatora projektu; 

10. zostałem/am poinformowany/a, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest 

równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie; 

11. wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych; 

12. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora 

projektu na etapie rekrutacji; 

13. zostałem poinformowany/a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. 

danych rasowych i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia; 

14. w związku z obowiązkiem upowszechniania informacji dotyczących realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz promocji 

(Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006), wyrażam zgodę na 



 

  

 

utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach, publikowanie zdjęć, w tym na stronie 

internetowej, portalach społecznościowych czy w prasie; 

15. zostałem poinformowany o obowiązku przekazania danych potrzebnych do 

wyliczenia wskaźników rezultatu, tj. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub 

szkoleni. Zobowiązuję się, że: 

• W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. 

mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub 

szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji; 

• W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. 

mojego statusu na rynku pracy; 

• Do trzech miesięcy po zakończonym udziale w projekcie dostarczę dokumenty 

potwierdzające osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (podjęcie zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej). 

16. zostałem poinformowany o obowiązku przekazania organizatorowi projektu 

dokumentów potwierdzających realizację wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 

(np. kopii umowy o pracę, zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu) lub 

prowadzenia działalności gospodarczej (np. zaświadczenia potwierdzającego 

rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej) zarówno w przypadku podjęcia 

pracy w trakcie uczestnictwa w projekcie, jak i do 4 tygodni od ukończenia udziału w 

projekcie; 

17. zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych 

prowadzonych przez organizatora projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie 

Instytucji Pośredniczącej; 

18. zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu 

Cywilnego) za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, 

że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz ww. informacje są zgodne 

ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

 

 

   

Miejscowość, data  Czytelny podpis kandydata lub opiekuna 

prawnego 



 

  

 

 

OŚWIADCZENIE  

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ 

„Aktywni 30+” nr RPMP.08.02.00-12-0030/20 

Dane osobowe: 

Imię  

Nazwisko  

PESEL lub wiek w chwili przystąpienia 

do projektu6 

 

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 na etapie rekrutacji do 

udziału w projekcie: 

□ 

Oświadczam, że jestem osobą w wieku 30 lat i więcej 

Osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat. W przypadku gdy 

dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 30-tych urodzin uczestnika, 

wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób w wieku 30 lat i więcej; wiek UP 

liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w 

projekcie – weryfikowane na podstawie numeru PESEL. 

□ 

Oświadczam, że zamieszkuje na obszarze jednego z powiatów woj. małopolskiego, 

w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa 

małopolskiego, tj. suski, wielicki, m. Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, 

nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski, 

chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski. 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu 

□ 

Oświadczam, że jestem osobą bezrobotną 

Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i 

aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane 

 
6 Wpisanie wieku w chwili przystąpienia do projektu jest możliwe wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL 



 

  

 

jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one 

wszystkich trzech kryteriów. 

□ 

Oświadczam, że jestem osobą bierną zawodowo 

Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 

roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).  

Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.: 

a) studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne 

zawodowo, chyba że pracują (również na część etatu), wówczas są osobami 

pracującymi.  

b) studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko 

wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest 

weryfikacja czy dana osoba jest zarejestrowana) i nie pracują; Doktoranci mogą 

być uznani za osoby bierne zawodowo, jeżeli nie są zatrudnieni na uczelni, w 

innej instytucji lub przedsiębiorstwie. 

c) 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), ale tylko wtedy gdy 

nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne (konieczna jest weryfikacja czy 

dana osoba jest zarejestrowana), jeżeli są zarejestrowane już jako bezrobotne 

wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo. Taka sytuacja ma miejsce w 

momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w 

związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z 

tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją 

traktować jako osobę bierną zawodowo chyba, że jest zarejestrowana jako 

bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę 

bezrobotną. 

□ 

Oświadczam, że nie pracuję 

Osoba pracująca - pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, 

za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub 

osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie 

pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub 

szkolenie.  

□ 

Oświadczam, że jestem osobą długotrwale bezrobotną  

Osobą długotrwale bezrobotna - osoba, która jest bezrobotna (pozostająca bez 

pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) nieprzerwanie 

przez okres ponad 12 miesięcy. 

□ 
Oświadczam, że nie jestem zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba 

bezrobotna  



 

  

 

□ Oświadczam, że nie poszukuję aktywnie zatrudnienia 

□ Oświadczam, że nie jestem gotowy/a do podjęcia zatrudnienia 

□ 

Oświadczam, że jestem osobą w wieku 50 lat i więcej 

Osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 50 lat. W przypadku gdy 

dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 50-tych urodzin uczestnika, 

wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób w wieku 50 lat i więcej; wiek UP 

liczony jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w 

projekcie – weryfikowane na podstawie numeru PESEL. 

□ 

Oświadczam, że jestem osobą o niskich kwalifikacjach 

Osoba o niskich kwalifikacjach to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do 

ISCED 3 włącznie. Poziom ISCED 3 (wykształcenie ponadgimnazjalne/ 

ponadpodstawowe): ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i 

przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się 

nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do 

nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Poziom uzyskanego 

wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.  

□ 

Oświadczam, że jestem osobą z niepełnosprawnościami 

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu 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 w rozumieniu ustawy z 

dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 

poz. 1375 z późn. zm.). 

Należy dołączyć Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

□ 

Oświadczam, że należę do grupy bezrobotnych mężczyzn  w wieku 30-49 lat 

(począwszy do dnia 30. urodzin, do dnia upływającego przed skończeniem 50 lat)  

Mężczyźni pozostające bez pracy przed przystąpieniem do projektu, mieszkający na 

terenie wskazanym powyżej, jednakże nie spełniający pozostałych warunków, tj. nie 

są długotrwale bezrobotni, nie są osobami o niskich kwalifikacjach, nie są osobami z 

niepełnosprawnościami. 

□ 

Oświadczam, ze zamieszkuję na obszarze jednego z miast średnich woj. 

małopolskiego: Andrychów, Brzesko, Chrzanów, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ, 

Olkusz Oświęcim, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Wieliczka, Zakopane. 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

□ Oświadczam, że zamieszkuję na obszarze miasta Nowy Targ objętym rewitalizacją. 



 

  

 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta 

przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że wszystkie podane przeze 

mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że 

informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnioną 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 lub opiekuna 

prawnego 

 

 

  



 

  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 „Aktywni 30+” nr RPMP.08.02.00-12-0030/20 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Aktywni 30+” nr RPMP.08.02.00-12-0030/20 

oświadczam, że nie biorę udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zobowiązuję się, 

że do momentu zakończenia wsparcia w projekcie pn. „Aktywni 30+” nr RPMP.08.02.00-12-

0030/20 nie będę uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że wszystkie podane przeze 

mnie powyżej informacje są prawdziwe i kompletne. Przyjmuję do wiadomości, że 

informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnioną instytucje (np. urzędy kontroli 

skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP) pod względem 

ich zgodności z prawdą. 

 

 

   

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA 

PROJEKTU 

 

 


