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OŚWIADCZENIE KANDYDATKI NA UCZESTNICZKĘ PROJEKTU 
O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW KWALIFIKUJĄCYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

Tytuł projektu 
Kobiety Sukcesu – program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w 

wieku +30 z woj. podkarpackiego 

Miejsce  organizacji Woj. Podkarpackie 

Okres realizacji  od 03.12.2018 do 31.01.2020 

 

 

WYPEŁNIA SKŁADAJĄCA OŚWIADCZENIE 

Ja,  niżej podpisana ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                         (imię i nazwisko składającej oświadczenie) 

Zamieszkała:             ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                              (adres zamieszkania: kod, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
 

Oświadczam, że spełniam wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie, ponieważ: 
 

 

 Jestem kobietą,  

 Jestem osobą  w wieku powyżej 29 roku życia tj.  w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mam ukończone 30 lat (od 
dnia 30 urodzin), 

 Jestem  osobą bezrobotną, 

 Zamieszkuję na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), 

 Nie pozostaję w stosunku pracy, stosunku służbowym, ani nie jestem zatrudniona na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, 

 Nie jestem rolnikiem lub domownikiem rolnika, nie jestem ubezpieczona w KRUS, 

 Nie posiadam zarejestrowanej działalności gospodarczej, 

 Nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim ani wychowawczym, 

 Nie jestem studentką studiów dziennych, 

 Nie kształcę się w systemie dziennym w szkole dla osób dorosłych, 

 Jestem osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, deklaruję zamiar podjęcia zatrudnienia w co najmniej 
połowie wymiaru czasu pracy. 

Zapoznałam się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie: „Kobiety Sukcesu – program aktywizacji zawodowej 

dla bezrobotnych kobiet w wieku +30 z woj. Podkarpackiego” 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o każdej zmianie statusu na rynku pracy, która 

może wpłynąć na spełnianie przeze mnie wymogów kwalifikacyjnych do udziału w projekcie (w tym m.in. o 

zgłoszeniu do ubezpieczenia w KRUS). 

Oświadczam także, że wszelkie podane przez mnie dane osobowe i teleadresowe są zgodne z prawdą i podlegają 

weryfikacji przez pracownika firmy Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku, 

gdy Uczestniczka złoży niezgodne z prawdą oświadczenia zostanie skreślona z listy Uczestników i zobowiązana do 

zwrotu kosztów poniesionych  w związku z dotychczasowym udziałem w projekcie. 

 
 
 
 
 

(miejscowość, data) 

 
 
 
 
 

(CZYTELNY podpis Kandydatki na Uczestniczkę projektu) 
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