Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego w projekcie

„Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym przez
ISOFT Grzegorz Lasek, ul. Piwonii 12, 35-604 Rzeszów, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.07.00-180003/20-00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.7 - Wsparcie rozwoju
przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU PRACY
Ja niżej podpisana/y,
Imię/ Imiona
Nazwisko
PESEL
świadoma/-y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę
pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy, oświadczam, że na dzień
składania Formularza rekrutacyjnego do projektu „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”:
1.

JESTEM OSOBĄ BEZROBOTNĄ, w tym:
osobą bezrobotną tj. pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia zatrudnienia, aktywnie poszukującą
pracy, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy1.
bezrobotną tj. pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia zatrudnienia, aktywnie poszukującą pracy,
niezarejestrowaną Powiatowym Urzędzie Pracy2.
długotrwale bezrobotną tj. osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
(>12 miesięcy)3.

2.

JESTEM OSOBĄ BIERNĄ ZAWODOWO4
tj. osobą, która nie pracuje, nie jest bezrobotna i nie tworzy w danej chwili zasobów siły roboczej.

3.
JESTEM ROLNIKIEM/CZŁONKIEM RODZINY ROLNIKA podlegającym ubezpieczeniom emerytalnym
i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa tj. OSOBĄ BEZROBOTNĄ
ZAREJESTROWANĄ w Powiatowym Urzędzie Pracy, będącą właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub
zależnym nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczających 2 ha przeliczeniowe lub
osobą będącą współmałżonkiem tych osób, a także osobą będącą domownikiem, podlegającą ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych
nieprzekraczających 2 ha przeliczeniowe, która posiada status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2
lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ukierunkowaną na podjęcie zatrudnienia poza
rolnictwem jak i na przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń
społecznych5.
zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie
ROF”
………………………….…...………… …………….………………………………………………………………………
Miejscowość, data
Czytelny podpis kandydatki/-ta na uczestnika projektu
1

W przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi, Kandydat zobowiązuje się do przedstawienia Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego
status osoby bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularz rekrutacyjnego.
2 W przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi, Kandydat zobowiązuje się do przedstawienia Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzającego status osoby bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego.
3 W przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi, Kandydat zobowiązuje się do przedstawienia Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego
status osoby długotrwale bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularz rekrutacyjnego – osoba długotrwale
bezrobotna zarejestrowana, lub zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierającego informacje o okresach zgłoszenia do ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych z tytułu zatrudnienia w ostatnich minimum 12 miesiącach wydane przez ZUS nie później niż 30 dni przed dniem złożenia
Formularza rekrutacyjnego. Zaświadczenie powinno być wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w odpowiedzi na złożony wniosek o wydanie
zaświadczenia z konta osoby ubezpieczonej (według wzoru druku US-7 stanowiącego załącznik nr 9 do Formularza rekrutacyjnego).
4 W przypadku zaznaczenia tej odpowiedzi, Kandydat zobowiązuje się do przedstawienia Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzającego status osoby pozostającej bez pracy, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego.
5 Zaznaczenie tej opcji wymaga obowiązkowo przedłożenia Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zaświadczenia z KRUS o podleganiu
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (w oryginale).
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