
 

                                                                                                                      

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU 

W ramach projektu „Wykwalifikowani - na rynku pracy poszukiwani”  
POWR.01.02.01-18-0003/18 

 
 
Ja, niżej podpisany/a 
 
 …………………………………………………………………………………………………...…………                           
 
 
oświadczam, iż jestem: 
 
 

Osobą w przedziale wiekowym 18-29 lat1 
 
 

Osobą zamieszkałą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego2) na 
terenie województwa podkarpackiego. 

 
 

Zamieszkuję w jednym z powiatów: łańcucki, przeworski, jarosławski, 
przemyski, sanocki, krośnieński, m. Krosno 

 
 

Zamieszkuję w jednej z miejscowości: Łańcut, Przeworsk, Jarosław, 
Przemyśl, Sanok, Krosno 

 
 

Jestem Osobą pozostającą bez zatrudnienia:  
bierną zawodowo/ nieaktywną3 

 
 

Jestem osobą posiadającą niskie kwalifikacje4  
 
 

Nie uczę się ani nie szkolę tj. nie uczestniczyłem/am w edukacji formalnej 
(np. nie uczęszczałem/am na zajęcia w szkole lub na uniwersytecie, w 
okresie ostatnich 4 tygodni).  
Jestem osobą zaliczaną do młodzieży NEET5 

 
 

Jestem osobą niepełnosprawną6 
 
 

 
 

                                                                 
1 Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia projektu. W praktyce oznacza  to, że wsparciem mogą 
być objęte osoby poniżej 30 roku życia, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin. 
2 Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego - Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 
stałego pobytu. 
3 Osoby które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 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 jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
4 Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie – kształcenie ukończone na poziomie 
zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej. 
5 Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020. Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę 
 w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie 
uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych 
 w trybie dziennym) i nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, 
a co za tym idzie, kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej 
ze środków publicznych, w okresie 4 tygodni. Kształcenie formalne  
w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponad 
gimnazjalnych, jak również na poziomie wyższym, w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.  
6 Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  
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), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 



 

                                                                                                                      

Jestem osobą odchodzącą  z rolnictwa lub członkiem rodziny odchodzącej z 

rolnictwa7 

 
 

 
 

Zaliczam się do grupy osób ubodzy pracujący8, osoby zatrudnione na 
umowach krótkoterminowych9 oraz pracujący w ramach umów cywilno-
prawnych10 

 
 

 

 

 

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

oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszy oświadczam, że poniższe informacje są zgodne  

ze stanem faktycznym i prawnym. 

 
 
 
 
 
…………………………………….. 
Miejscowość i data                                                                                       ..…………………………………………………        

      CZYTELNY PODPIS KANDYDATA/KI                                                                                                                                                               
 

                                                                 
7 posiadającą gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych lub członkiem ich rodzin ubezpieczoną w KRUS, 
ukierunkowaną na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem (należy dołączyć zaświadczenie z KRUS poświadczające status). 
8 Ubodzy pracujący - to osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę) lub osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), 
przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu 
poprzedzającym przystąpienie do projektu.  
9 osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych to osoby zatrudnione na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej 
formy zatrudnienia, zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. 
10Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych (tj. osoby zatrudnione na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej 
formy zatrudnienia, zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy) lub pracujący 
w ramach umów cywilno-prawnych – to osoby, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia  


