OŚWIADCZENIE
O STATUSIE OSOBY BEZROBOTNEJ UBIEGAJĄCEJ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, ja niżej podpisany/a
oświadczam, że:
1. Jestem imigrantem1:
tak

nie

2. Jestem reemigrantem2:
tak

nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak, przedstawię do wglądu dokumenty potwierdzające fakt
przebywania za granicą Polski przez wymagany okres co najmniej 6 miesięcy oraz dokumenty potwierdzające
pobyt w Polsce nie dłuższy niż 6 miesięcy (np. dokumenty potwierdzające wymeldowanie/zameldowanie,
umowy najmu mieszkań, rachunki opłat za media, umowy o pracę, zgłoszenia do systemów zabezpieczenia
społecznego itp.).
3. Jestem osobą odchodzącą z rolnictwa3:
tak

nie

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak, rolnik posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni poniżej 1 ha
przeliczeniowego lub członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu w KRUS przedstawia
do wglądu dokument potwierdzający podstawę opłacania składek KRUS (np. decyzja, zaświadczenie).
Należy wstawić X w odpowiednim okienku

….………….……………………………….…………………….
Data i czytelny podpis osoby bezrobotnej

1

Imigrant – osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, przybyła do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt
czasowy i zamierzająca wykonywać pracę na terytorium Polski, w tym zamierzająca podjąć działalność gospodarczą na terytorium Polski.
2 Reemigrant – obywatel polski, który przebywał za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, a który obecnie przebywa
na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
(w tym działalności gospodarczej) na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci. Repatriant to osoba, która przybyła do
Polski na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.
3 Osoba odchodząca z rolnictwa – to rolnik lub członek rodziny rolnika, podlegający ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu na podstawie ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub
inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.) (ZUS). Wsparcie kierowane do osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin ma na celu
podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników opartego na KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń
społecznych opartego na ZUS.

