
 

Projekt „Własna firma z POWERem” projekt realizowany przez STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRZEMIENNY 

KRĄG” – Lider oraz FUNDACJĘ MOŻESZ WIĘCEJ - Partner współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego 
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Oświadczenie kandydata do projektu o posiadaniu statusu reemigranta/imigranta „Własna firma z 

POWERem” 

 

 
Ja, niżej podpisany(a), 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………                                       
 imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

 

 
Proszę zaznaczyć właściwe: 

 1. Oświadczam, iż jestem reemigrantem, tj. obywatelem polskim, który przebywał za granicą Polski 

przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, który zamierza powrócić do Polski lub który 

przebywa na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy albo 12 miesięcy (w przypadku osób bez pracy) 

przed dniem złożenia Formularza rekrutacyjnego i deklaruję chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej (w tym działalności gospodarczej) na terytorium Polski.   

2. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie zobowiązuję się dostarczyć przed 

rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia do Biura projektu dokumenty poświadczające status 

reemigranta:  

- Dokument potwierdzający tożsamość i polskie obywatelstwo (np. dowód osobisty lub paszport) oraz  

- Dokumenty potwierdzające fakt przebywania za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 

6 miesięcy oraz przebywania na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy (np. dokumenty potwierdzające 

wymeldowanie/zameldowanie, umowy najmu mieszkań, rachunki opłat za media, umowy o pracę, 

zgłoszenia do systemów zabezpieczenia społecznego itp.). 

 

 

 1. Oświadczam, iż jestem imigrantem, tj. osobą przybyłą z zagranicy do Polski w celu osiedlenia się 

(zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy.  

2. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie zobowiązuję się dostarczyć przed 

rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia do Biura projektu dokumenty poświadczające status 

imigranta:  

- Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (np. paszport, dowód tożsamości) 

- Ważny dokument potwierdzający legalność pobytu na terytorium RP: Karta pobytu lub  

- Oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy/ prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

RP w woj. świętokrzyskim.  

 

Odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań (za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) 

reguluje art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z dnia 

29.11.2017 r.), który mówi: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 

sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 

zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”  

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                  (podpis Kandydata do projektu) 


