
 

   

„Projekt realizowany na podstawie umowy 

 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,  

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 

 na lata 2014 – 2020” 

 

Załącznik nr 4  do Regulaminu rekrutacji 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

Do Projektu Twoja firma – Twój sukces! 

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 Osoba bezrobotna  – oznacza osobę bezrobotną w  rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r. poz. 1001, z poz. zm.). 
2
 Dotyczy osób zarejestrowanych w urzędzie pracy 

3 Poszukującym pracy  – oznacza osobę poszukującą pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r. poz. 1001, z poz. zm.). 
4 Osoba zamieszkująca tereny wiejskie (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast  - obszary gmin wiejskich  

oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko –wiejskiej). 

Lp. Treść oświadczenia 

Zaznaczyć 

  

jeśli dotyczy 
 

1.  Jestem osobą bezrobotną
1
 zarejestrowaną we właściwym dla miejsca 

zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy. 

 

2.  Profil osoby bezrobotnej ustalony wobec mnie w PUP/MUP
2
. 

 I PROFIL 

 II PROFIL 

3.  
Jestem osobą poszukującą pracy

3
 (pozostającą bez zatrudnienia)  

zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym 

Urzędzie Pracy. 

 

4.  Jestem osobą nieaktywną zawodowo niezarejestrowaną w Powiatowym 

Urzędzie Pracy.  

 

5.  Jestem osobą zamieszkującą na obszarach wiejskich
4
 

 

6.  
Jestem osobą odchodzącą z rolnictwa zarejestrowaną jako bezrobotna  

znajdującą się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a moje 

gospodarstwo  rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych. 

 

7.  
Jestem członkiem rodziny osoby posiadającej gospodarstwo  rolne, które 

nie  przekracza 2ha przeliczeniowych, zarejestrowanym jako bezrobotny, 

znajdującym się w szczególnej sytuacji na rynku pracy osoby; 

 


