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DDEEKKLLAARRAACCJJAA  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA  

WW  PPRROOJJEEKKCCIIEE  
 

 

Ja, niżej podpisany/a wyrażam chęć udziału w projekcie Czas na EKO-zawód!, realizowanym przez 

Consultor Sp. z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VIII –Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników  

i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  

w regionie. 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 Spełniam kryteria kwalifikowalności udziału w projekcie, tzn.1; 

 Nie jestem zatrudniony/zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także na podstawie umów prawa cywilnego. 

 Nie jestem zarejestrowany/a w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. 

 Nie podlegam innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mam ustalonego prawa do emerytury     

lub renty albo też nie mam ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

 Nie prowadzę pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 Jestem  rolnikiem  ubezpieczonym  w  KRUS.2 

 Jestem domownikiem rolnika.3 

                                                           
1 Prosimy odznaczyć poniższe stwierdzenia zgodnie ze stanem faktycznym. 
2 W  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  20  grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), to znaczy spełniam przynajmniej jeden z 
poniższych warunków : a) Jestem pełnoletnią osobą fizyczną zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na 
własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w moim posiadaniu gospodarstwie rolnym, o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego 
użytków rolnych lub prowadzę działalność specjalną produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, bądź też jestem osobą, 
która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia . b)   Jestem małżonkiem - osoby wymienionej w pkt a) 
bez względu na to czy gospodarstwo rolne stanowi współwłasność małżonków, czy też zorganizowane zostało na gruntach stanowiących własność 
odrębną jednego lub każdego z nich - stale pracującym w tym gospodarstwie. 

IImmiięę,,  nnaazzwwiisskkoo  
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 Zamieszkuję obszar województwa łódzkiego. 

 Zamieszkuję teren gminy wiejskiej bądź miejsko - wiejskiej. 

 Nie jestem uczniem/słuchaczem szkół dziennych, ani studentem studiów dziennych. 

 Nie jestem poza wiekiem produkcyjnym, tj. poniżej 18 roku życia oraz powyżej 60 roku życia 

(kobiety) i 65 roku życia (mężczyźni). 

 Zapoznałem/am się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 Zostałem/am poinformowany/a o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Deklaruję swój systematyczny udział we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie. 

 Deklaruję chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego lub wewnętrznego  po zakończeniu szkolenia 

w celu uzyskania świadectw kwalifikacji. 

 Zobowiązuje się do udziału w badaniach ankietowych w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu. 

 Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

 

……………………………………………………………. ………….…………………………………………………………………….………. 
(Miejscowość, data) (Czytelni podpis uczestnika/uczestniczki projektu) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
3
 Przez co rozumie się osobę fizyczną bliską rolnikowi, która łącznie: a)  ukończyła 16 lat, b)  pozostaje  z  rolnikiem  we  wspólnym  gospodarstwie 

domowym  lub  zamieszkuje  na  terenie  jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, tzn. w gminie, na której obszarze położona jest 
         jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, c)  stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana  

z rolnikiem stosunkiem pracy. 


