
 

  

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIENIU WYMAGAŃ GRUPY DOCELOWEJ 
W RAMACH PROJEKTU  

„Perspektywa na SUKCES” 
nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0033/17 

 
Uprzedzony/a  o odpowiedzialności karnej (wynikającej z Kodeksu Karnego) za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że poniższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym 
i prawnym: 
Jestem:  

 Kobietą 

 Mężczyzną 
 

Zamieszkuję (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie 
województwa pomorskiego  TAK  NIE 

Jestem osobą pozostającą bez zatrudnienia, która utraciła pracę z 
przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 
miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu „Perspektywa na 

SUKCES” 

 TAK  NIE 

Jestem osobą przewidzianą do zwolnienia1  TAK  NIE 

Jestem osobą zagrożoną zwolnieniem z pracy2  TAK  NIE 

Jestem osobą z niepełnosprawnością3  TAK  NIE 

Jestem osobą powyżej 50 roku życia  TAK  NIE 

Jestem osobą o niskich kwalifikacjach  TAK  NIE 

Jestem osobą poniżej 30 roku życia  TAK  NIE 

Oświadczam, iż spełniam wymagania grupy docelowej w ramach projektu „Perspektywa na 

SUKCES” 

 

…………………………………………………………………… 
(miejscowość, data) 

…………………………………………………………………… 
(podpis Kandydata) 

 

                                                           
1 Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku 

służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez 
niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. 
2 Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie 

tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192, ze zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy 
zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, 
produkcyjnych lub technologicznych. 
3 Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. Nr 127 poz. 721, ze zm.) lub osoba z zaburzeniami 
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 546 ze zm.), tj. osoby 
z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 


