
 
 
 

 

Projekt „Czas na zmiany!” jest współfinansowany 
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z 

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie.

 

OŚWIADCZENIE ROLNIKÓW I DOMOWNIKÓW

zainteresowanych udziałem w projekcie: „Czas na zmiany!”

realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

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

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

zawodowej osób pozostających bez pracy

Ja niżej podpisany/-a: 

…………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko składającego/

 

Zamieszkały/a:……………………………………………………………………………

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

Numer PESEL:…………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż jestem rolnikiem lub domownikiem 

z poniższych kategorii:  

a. osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi 

nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe, które posiadają status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 

1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji

b. osoby będące współmałżonkami właścicieli, posiadaczy samoistnych lub 

zależnych nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych 

nieprzekraczającej 2ha przeliczeniowe, które posiadają status osoby 

bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy;

 

 
 

Projekt „Czas na zmiany!” jest współfinansowany  
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie. 

OŚWIADCZENIE ROLNIKÓW I DOMOWNIKÓW 

zainteresowanych udziałem w projekcie: „Czas na zmiany!”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 

Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób pozostających bez pracy 

 

…………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko składającego/-cej oświadczenie) 

……………………………………………………………………………

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

 

…………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż jestem rolnikiem lub domownikiem czyli osobą spełniającą jedną 

osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi 

nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe, które posiadają status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 

1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

osoby będące współmałżonkami właścicieli, posiadaczy samoistnych lub 

zależnych nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych 

nieprzekraczającej 2ha przeliczeniowe, które posiadają status osoby 

dnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia 

instytucjach rynku pracy; 
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zainteresowanych udziałem w projekcie: „Czas na zmiany!” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 

Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………. 

 

osobą spełniającą jedną 

osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi 

nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe, które posiadają status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  

osoby będące współmałżonkami właścicieli, posiadaczy samoistnych lub 

zależnych nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych 

nieprzekraczającej 2ha przeliczeniowe, które posiadają status osoby 

dnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia 



 
 
 

 

Projekt „Czas na zmiany!” jest współfinansowany 
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

c. osoby będące domownikami, podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnemu 

i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni 

użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają 

status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust.

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż: 

a) zamierzam odejść z rolnictwa,

b) zamierzam przejść do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS) 

 

 

   ……………………….                                   

    Miejscowość, data    
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z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

osoby będące domownikami, podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnemu 

rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni 

użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają 

status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji 

instytucjach rynku pracy.  

zamierzam odejść z rolnictwa, 

zamierzam przejść do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS) 

……………………….                                            ……………………….

                           Podpis Kandydata/

                                                                                                 na Uczestnika/
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osoby będące domownikami, podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnemu 

rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni 

użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają 

1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji 

zamierzam przejść do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS)  

……………………….           

Podpis Kandydata/-ki  

na Uczestnika/-czkię   projektu 


