
Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

                

 
 

 

Projekt „Siła Przedsiębiorczości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez 

ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos w partnerstwie z FDS Michał Krempa na podstawie Umowy o dofinansowanie 

projektu nr RPPK.07.03.00-18-0089/19-00 zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy  

w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO POŚWIADCZAJĄCE 

POSIADANIE, CO NAJMNIEJ 3 DZIECI W WIEKU DO 18 LAT 

 
 

Ja niżej podpisany/a:……….………………………………………………………………… 

                         (imię i nazwisko składającego/-ej oświadczenie) 

 

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

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

Numer PESEL: ……………………………. 

 

Oświadczam, że posiadam pod opieką 3 dzieci w wieku do 18 lat:  

1. imię i nazwisko ………………………………………… data urodzenia ……………………………  

2. imię i nazwisko ………………………………………….data urodzenia ……………………………  

3. imię i nazwisko ………………………………………….data urodzenia ……………………………  

 

 

Świadomy/a 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 dane zawarte przeze mnie są zgodne z prawdą. Przyjmuję do wiadomości, że przedłożenie 

nieprawdziwego oświadczenia/zaświadczenia lub podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym 

będzie skutkowało wykluczeniem z projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą” oraz zostanie 

potraktowane, jako próba wyłudzenia środków finansowych i będzie podlegać powiadomieniu 

właściwych organów ścigania. 

Oświadczam, że posiadam aktualny dokument1 potwierdzający posiadanie co najmniej 3 dzieci 

w wieku do 18 lat tj. …………..…………………………………………………….wydanym przez 

……………………………………….…… 

 

 

……………………………….……………. 

 Miejscowość, data  

 

 

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

    Czytelny podpis Kandydata/Kandydatki  
 

Ja niżej podpisany/a:……….………………………………………………………………… 

                         (imię i nazwisko przyjmującego oświadczenie) 

 
1 Dokument Urzędowy potwierdzający posiadanie co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat, może być w szczególności akt 

urodzenia dziecka lub decyzja Sądu o ustanowieniu opieki nad dzieckiem itp..  
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Oświadczam, że Kandydat/ka przedstawił/a aktualny dokument2 potwierdzający posiadanie co 

najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat tj.…………..…………………………(podać rodzaj dokumentu) 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

Miejscowość, data (dzień, miesiąc, rok)                                   Czytelny podpis osoby reprezentującej 

Beneficjenta * 

 

 
2 Dokument potwierdzający posiadanie co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat może być w szczególności akt urodzenia 

dziecka lub decyzja Sądu o ustanowieniu opieki nad dzieckiem. 
 


