
 

                                                                                           
                                                        

Załącznik nr 2  do Regulaminu rekrutacyjnego 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

Do Projektu „Akademia zawodowego sukcesu” 

Nr projektu RPSL.07.01.03-24-0155/15 

 

Ja niżej podpisany .............................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z  dnia  

6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny o następującym brzmieniu: Kto składając zeznanie mające służyć za 

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

nieprawdę lub zataja prawdę podlega  karze pozbawienia wolności do 3 lat,  oświadczam, że: 

 

 
 
 

…………………………………............................................... 
Data i czytelny podpis 

                                                           
1 Za osoby bezrobotne rozumie się osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.  

Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech 
kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby 

kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z 
tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 
2 Osoba długotrwale bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia). Definicja pojęcia 
„długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: młodzież (<25 lat)- osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 6 miesięcy; 
dorośli (25 lat lub więcej)- osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy. 
3 Za osoby bierne zawodowo rozumie się osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów sił roboczych (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność 

w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicie lskiego), są 
uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).  

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są 
uznawane za bierne zawodowo. 
4  Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education, w skrócie ISCED). Poziomy 

klasyfikacji oznaczają: Poziom 0 – przedszkole; Poziom 1 - Szkoła podstawowa; Poziom 2A – gimnazjum, Poziom 3A - Liceum ogólnokształcące, 
Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające; Poziom 3C - Zasadnicza szkoła zawodowa. 

Oznacza to, że w projekcie mogą wziąć udział osoby, które mają wykształcenie nie wyższe niż średnie. Jednocześnie wykluczone z udziału w 
projekcie są osoby, które mają wykształcenie na poziomie szkoły policealnej (zgodnie z klasyfikacją ISCED jest to poziom 4).   

 

Lp. Treść oświadczenia 

 
Zaznaczyć 

  
jeśli dotyczy 
 

1. Jestem osobą bezrobotną, po 30 roku życia, zarejestrowaną we właściwym dla 
miejsca zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy1. 

 

2. Jestem osobą długotrwale bezrobotną2.  

3. Jestem osobą bierną zawodowo3.   

4. Jestem osobą niepełnosprawną.   

5. Jestem osobą powyżej 50 roku życia.   

6. Jestem osobą o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3)4.  


