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OŚWIADCZENIE  

POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 
 

Oświadczam, iż: 

 jestem osobą w wieku 15-29 lat 

 nie uczęszczam na zajęcia w szkole lub na uniwersytecie w trybie stacjonarnym1 

 w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliłam/em się w pozaszkolnych zajęciach2 

 jestem osoba zamieszkałą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego3) na terenie 

województwa lubelskiego 

jestem osobą bezrobotną4:  

 zarejestrowaną w urzędzie pracy 

 niezarejestrowaną w urzędzie pracy 
 

 jestem osobą długotrwale bezrobotną5  

 jestem osobą bierną zawodową6 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że ww. informacje są zgodne ze 

stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

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

 

Czytelny podpis kandydata lub opiekuna prawnego.................................................. 

                                                           
1 Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, 
gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich 
realizowanych w trybie dziennym. 
2 Przez uczestnictwo w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych. 
3 Osoba zamieszkała w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której 
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
4 Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia: 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy, osoby bezrobotne niepozostające w rejestrach urzędów pracy. Osoby kwalifikujące 
się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu 
urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
5 Osoba długotrwale bezrobotna różni się w zależności od wieku: młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 
6 miesięcy (>6 miesięcy). Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Status 
na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 
6 Za osobę bierną zawodową rozumie się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracują , nie są zarejestrowane 

w urzędzie pracy i nie poszukują pracy). 


