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Załącznik Nr 13 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SYTUACJI UCZESTNIKA PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU  
W PROJEKCIE „Rodzina ostoją - program wsparcia dla wołomińskich rodzin” 

 
 

Niniejszym składam informację dotyczącą mojej sytuacji w okresie do 4 tygodni  
i 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie pn.: „RPMA.09.01.00-14-a500/18”, 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Mój status na rynku pracy (w okresie do 4 tygodni/3miesięcy* od zakończenia udziału w 
ww. projekcie); 

 jestem bezrobotny (w przypadku osób zarejestrowanych z PUP obligatoryjnym 
załącznikiem do oświadczenia jest poświadczona za zgodność z oryginałem kopia 
decyzja o uzyskaniu statusu osoby lub zaświadczenie z CIS o uzyskaniu statusu osoby 
poszukującej pracy) 

 jestem zatrudniony1 (w przypadku zaznaczenia obligatoryjnym załącznikiem do 
oświadczenia jest poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracy/ kopia 
umowy cywilno-prawnej, kopia umowy o dzieło) lub 

 jestem osobą samozatrudnioną, tj. prowadzę własną działalność gospodarczą (w 
przypadku zaznaczenia obligatoryjnym załącznikiem do oświadczenia jest wydruk z 
CEIDG, zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek). 
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Otrzymałam/em ofertę: 
 pracy, 
 kształcenia ustawicznego lub szkolenia 
 przygotowania zawodowego 
 inną 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
1 Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o: umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną 
(zlecenie, dzieło) 
 
 

 

……………………………….     ……………………………………………. 

    ( miejscowość i data )                           ( podpis ) 

 

 

 

POUCZENIE 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (art. 57 ust. 3c, art. 107 
ust. 5c ustawy o pomocy społecznej) 
Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (art. 233 §1 kodeksu 
karnego)  
Przepisy § 1stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość 
odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 §6 kodeksu karnego). 
 
 

 

 

……………………………….     ……………………………………………. 

    ( miejscowość i data )                           ( podpis ) 

 


