
 

   

 

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIENIU WYMAGAŃ GRUPY DOCELOWEJ W 

RAMACH PROJEKTU  

 

„Akademia aktywności” 

RPLD.08.02.01-10-0028/16 
 

 

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

 

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

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że poniższe informacje 

są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym: 

 

 

Zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego1) na terenie woj. łódzkiego 
 tak       nie 

 

Jestem osobą po 29. roku życia 2  tak       nie 

 
Jestem osobą bezrobotną3, zarejestrowaną w 

Urzędzie Pracy  
 tak       nie 

 
Jestem osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w 

Urzędzie Pracy 
 tak       nie 

 

Jestem osobą bierną zawodowo4  tak       nie 

 

                                                           
1 Zgodnie z art. 25 rozdz. II Kodeksu Cywilnego –Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba 

ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

2 Osoby po 29. roku życia –to osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat. W przypadku gdy dzień 

rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 30 – tych urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy 

osób po 29. roku życia. 

3 Osoby bezrobotne – to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 

Wytyczne w zakresie monitorowania przyjmują definicję bezrobocia w dwóch ujęciach, które uznawane są za równoważne. 

Zatem za osobę bezrobotną uznawana będzie zarówno osoba, która: jest zarejestrowana jako bezrobotna we właściwym 

powiatowym urzędzie pracy,  jest osobą pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą 

zatrudnienia (definicja zgodna z BAEL). Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 

bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne. 

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych 

zgodnie z ww. definicją 

4 Osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).  Do grupy biernych 

zawodowo zaliczamy m.in. studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo; studentów 

studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne) ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne. 

Osoba będąca 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), ale tylko wtedy gdy nie jest 

zarejestrowana już jako bezrobotna, jeżeli są zarejestrowane już jako bezrobotne wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo. 



 

   

 

Jestem osobą wyłącznie o niskich kwalifikacjach5    tak       nie 

 
 

Jestem osobą w szczególnie sytuacji na rynku pracy, tzn. że przynależę do 

przynajmniej jednej z poniższych kategorii: 

 

Jestem osobą długotrwale bezrobotną6 

 
 tak       nie 

 
Jestem kobietą   tak       nie 

 
Jestem osobą po 50 roku życia7   tak       nie 

 
Jestem osobą z niepełnosprawnością8  tak       nie 

 
 

 

 

Miejscowość ..............,dnia .....................,                             ....................................................... 
                                                                                                           Czytelny podpis kandydata/ki 

 

                                                           
5 Osoby o niskich kwalifikacjach – to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, że 

do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem: 

-podstawowym, 

-gimnazjalnym, 

-ponadgimnazjalnym. 

 
6 Osoby długotrwale bezrobotne – to osoby, które pozostają bezrobotne nie przerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 
 
7 Osoby po 50. roku życia – to osoby, które w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 50 lat. W przypadku gdy dzień 

rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 50 – tych urodzin uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy 

osób po 50. roku życia. 
 
8 Osoby z niepełnosprawnościami – to osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, (Dz. U. z 2011 r., Nr 127,poz. 721, z późn. 

zm.) a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. Z 2011 r., Nr 231, poz. 1375). 

 


