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Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA/KI NA UCZESTNIKA/KĘ 
o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych związanych z udziałem w Projekcie 

 

„Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych 
mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” nr wniosku RPWP.08.03.05-30-0001/16 
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8. Edukacja, Działania 8.3 oraz dostosowanie kształcenia                 
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży               
i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
  
Ja niżej podpisany/a:………………….………………………………………………………………………… 
                                                                    (imię i nazwisko składającego/ej oświadczenie) 

 

Zamieszkały/a:……………………………..………………………………………………………..…………… 
                                                (adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 
 

Numer PESEL: ………………..……………………….……………………………………………………….. 
 
 
I. Oświadczam, że (wymogi formalne): 

□  zamieszkuję w rozumieniu KC na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w jednej z lokalizacji: 

Miasto Kalisz, Gmina i Miasto Stawiszyn, Gmina Blizanów, Gmina Brzeziny, Gmina Ceków-Kolonia, 
Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Mycielin, Gmina i Miasto 
Opatówek, Gmina Szczytniki, Gmina Żelazków, Gmina i Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto 
Nowe Skalmierzyce, Gmina i Miasto Odolanów, Gmina i Miasto Raszków,  Gmina Ostrów 
Wielkopolski,  Gmina Przygodzice, Gmina Sieroszewice, Gmina Sośnie, Gmina Gołuchów. 

□ osobą bezrobotną1 niezarejestrowaną w ewidencji urzędów prac, w tym: 

□ w tym długotrwale bezrobotną2 

□ osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędów pracy, w tym: 

□ w tym długotrwale bezrobotną 

□ osobą nieaktywną zawodowo3, w tym: 

□ osoba uczącą się 

□ osoba nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu 

□ osobą pracującą4 

 
II. Oświadczam, że spełniam wymogi merytoryczne (punktowe), ponieważ: 

□ jestem kobietą 

□ jestem osobą bezrobotną 

□ mam ukończone 18 lat 

□ znajduję się w przedziale wiekowym 25-64 lat 
□ posiadam niskie kwalifikacje (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie tj. do wykształcenie                         

ponadgimnazjalnego. 
 
1  Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia – osoby 
zarejestrowane w PUP jako bezrobotne oraz osoby niezarejestrowane w PUP. 
 

2 Osoba długotrwale bezrobotna – osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy. 
 
3 Osoba nieaktywna zawodowo – osoba  pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do osób 
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bezrobotnych  (tzn. nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna), w tym także: emeryt, rencista, 
domownik rolnika, który nie spełnia jednocześnie warunków: ma ukończone 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym 
gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie stale pracująca w tym  
gospodarstwie rolnym i nie jest związany z rolnikiem stosunkiem pracy. 
Osobą nieaktywną zawodowo nie jest osoba będące rolnikami oraz domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 
1990 r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2008 Nr 50, poz. 291, z późn. zm.), w szczególności, osoby które 
jednocześnie:  są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny 
rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym, są ubezpieczone w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego,   a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie: ukończyły 16 lat, 
pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo                         
w bliskim sąsiedztwie, stale pracują w tym  gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy. 
 
4 Osoba pracująca - osoba zatrudniona na umowę cywilno-prawną i/lub umowę o pracę. 
 
 
 
 

 
 
…………………………………….                            ………….….………...…………………………………. 
         Miejscowość i data                                                       Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu 
 
 
 
 
 
 

 


