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OŚWIADCZENIE OSOBY POBIERAJACEJ STYPENDIUM 
 

„Pełnosprawni na start” 
RPLU.11.01.00-06-0154/16 

 
 
 

1. DANE PERSONALNE 
 

Imię (imiona) i nazwisko  

PESEL  

Data i miejsce urodzenia  

Wiek  

Oddział NFZ  

Nr konta 

 

_._|_._._._|_._._._|_._._._|_._._._|_._._._|_._._._| 

 
 

 
2. ADRES ZAMIESZKANIA 

 

Województwo 
 

Powiat  

Gmina  

Miejscowość  

Ulica 
nr domu i lokalu 

 

Kod pocztowy  

 
 

 
3. DANE KONTAKTOWE 

 

Telefon kontaktowy stacjonarny (_ _) / _ _ _ -  _ _ - _ _ 

Telefon komórkowy  

Adres e-mail   
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4. OSWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM 

(proszę wpisać TAK lub NIE) 
 

Jestem osobą zarejestrowaną w Powiatowym/Wojewódzkim Urzędzie Pracy  

Pobieram zasiłek dla osób bezrobotnych  

 zasiłek od dnia ………………………………. do dnia ………………………………….. -------- 

Jestem emerytem  

Jestem rencistą  

Jestem osobą niepełnosprawną   

 
 stopień niepełnosprawności: ………………………………………………………….. 

lekki/umiarkowany/znaczny 
 

 pobieram z tego tytułu świadczenie rentowe  

 świadczenie rentowe od dnia …………………..…. do dnia ………………………. -------- 

Jestem zatrudniona w innym zakładzie pracy na umowę o pracę/cywilnoprawną/inną umowę  

W ramach zatrudnienia przebywam na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym  

 w okresie od ……………………. do dnia ……………………. -------- 

Jestem zgłoszona do ubezpieczeń społecznych w KRUS  

  

 

5. OŚWIADCZAM, ŻE: 

 

Informacje zawarte w niniejszym formularzu odpowiadają  stanowi faktycznemu i są prawdziwe. Jestem 
pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 
233 § 1 i 2 Kodeksu Karnego. 

O wszystkich zmianach dotyczących informacji objętych niniejszym kwestionariuszem osobowym 
zobowiązuje się pisemnie powiadomić Realizatora Projektu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia takiej 
zmiany. 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………….. ………………………………………………….. 
                    Miejscowość i data Czytelny podpis kandydata 
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--------------------------------------- 
Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i nie pobierające zasiłku dla bezrobotnych, aby pobierać 
stypendium z tytułu odbywania szkolenia w ramach nowego okresu programowania 2014-2020 muszą 
poinformować Urząd Pracy o tym fakcie w terminie 7 dniu przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby takie zostaną 
zgłoszone do ubezpieczenia od pierwszego dnia szkolenia i odprowadzane będą od nich składki. 
Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i pobierające zasiłek dla bezrobotnych, aby pobierać 
stypendium z tytułu odbywania szkolenia w ramach nowego okresu programowania 2014-2020 muszą 
poinformować Urząd Pracy o tym fakcie w terminie 7 dniu przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby takie 
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego podlegają tylko z tytułu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 
Osoby zatrudnione i przebywające na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, aby pobierać 
stypendium z tytułu odbywania szkolenia w ramach nowego okresu programowania 2014-2020 muszą 
poinformować Pracodawcę o tym fakcie w terminie 7 dniu przed rozpoczęciem szkolenia. Osoby takie zostaną 
zgłoszone do ubezpieczenia od pierwszego dnia szkolenia i odprowadzane będą od nich składki. 
Osoby ubezpieczone w KRUS, aby pobierać stypendium z tytułu odbywania szkolenia w ramach nowego 
okresu programowania 2014-2020 muszą poinformować KRUS o tym fakcie w terminie 7 dniu przed 
rozpoczęciem szkolenia. Osoby takie zostaną zgłoszone do ubezpieczenia od pierwszego dnia szkolenia i 
odprowadzane będą od nich składki. 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………….. ………………………………………………….. 
                    Miejscowość i data Czytelny podpis kandydata 

 


