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OŚWIADCZENIE 
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ 

 
Oświadczam, że: 

 jestem osobą zamieszkałą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego1) na terenie 
województwa wielkopolskiego, 

 jestem osobą w wieku 15 – 29 lat, 

 nie kształcę się, tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym2, 

 nie szkolę się, tj. aktualnie nie uczestniczę, ani w ciągu ostatnich 4 tygodni nie 
uczestniczyłam/ -em w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych3, 

 jestem osobą bezrobotną4 (zarejestrowaną w Urzędzie Pracy) lub osobą bierną zawodową5, 

 nie należę do żadnej z poniżej wymienionych grup: 

 młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji 
pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 
roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do 
rodzin naturalnych; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy 
założyli własne gospodarstwo domowe; wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 
roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po 
zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej, 

 matek opuszczających pieczę (do roku po opuszczeniu pieczy). 

 absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii (do roku po opuszczeniu), 

 absolwentów specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych i specjalnych ośrodków 
wychowawczych (do roku po opuszczeniu), 

 matek przebywających w domach samotnej matki, 

 osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po 
opuszczeniu). 
 

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
 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. 
2 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.  

3
 Przez pozaszkolne zajęcia rozumie się uczestnictwo w zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych.  

4
 Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane 

jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeśli 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),należy wykazywać jako osoby bezrobotne. 
5 Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (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 rodzicielskiego), 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. 


