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OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE PRZYNALEŻNOŚĆ  

DO GRUPY DOCELOWEJ 

 

W związku z przystąpieniem do projektu: Generator ICT nr RPPK.09.03.00-18-0072/20 pouczony/a  

o odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż: 

 

Zamieszkuję1 (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie 

województwa podkarpackiego 
□ tak              □ nie 

Jestem osobą, która z własnej inicjatywy jest zainteresowana nabyciem, 

uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności/kompetencji/kwalifikacji 
□ tak              □ nie 

Jestem osobą w wieku 25 lat i więcej □ tak              □ nie 

Jestem osobą o niskich kwalifikacjach 2 □ tak              □ nie 

Jestem osobą z niepełnosprawnościami3 □ tak              □ nie 

Jestem rodzicem posiadającym Kartę Dużej Rodziny4 □ tak              □ nie 

Jestem osobą zamieszkującą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta 

średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze5 (Dębica, Jarosław, 

Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa 

Wola, Tarnobrzeg) 

□ tak              □ nie 

 

 

 

Miejscowość ………………………………., dnia ……………………………. …………………………………………………………. 

 czytelny podpis Kandydata/ki 

 

 
1 Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, 

w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. 
2 Osoba posiadająca wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie (wykształcenie na poziomie: brak, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne włącznie). 
3 Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) a także osoby  
z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r.  
Nr 231, poz. 1375). 
4 Przez Kartę Dużej Rodziny (KDR) należy rozumieć ogólnopolską lub samorządową KDR w formie karty tradycyjnej lub elektronicznej wydaną członkom rodziny 
wielodzietnej przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci zgodnie z Ustawą z dnia 5 
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny z późn. zm. lub na podstawie innych właściwych Uchwał. 
5 W województwie podkarpackim miasta spełniające powyższą definicje to: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, 
Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. 


